
إضـاءة

ال ننسى ونحن نعيش مباهج أعياد 
آيات  وأسمى  التحية  نهدي  أن  الثورة 
المناضلين  أولئك  إلى  والعرفان  التقدير 
أناروا  الذين  األبــرار  والشهداء  األحــرار 
دروب  السخية  وعطاءاتهم  بتضحياتهم 
الحرية واالستقالل والتقدم في الوطن.. 
النادرة  البطولية  المآثر  أروع  مسجلين 
السجون  وفــي  ــدام  اإلعـ ساحات  في 
والمعتقالت والمنافي، وفي كل الجبهات 
من  التحرر  في  الشعب  إلرادة  انتصاراً 
نير االستبداد اإلمامي والهيمنة والتسلط 
الشامخة  الوطنية  باالنتصارات  معززة 
مختلف  على  اإلستراتيجية  واإلنجازات 
والديمقراطية  السياسية  األصــعــدة 
واألمنية  والعسكرية  والتنموية 

واالجتماعية والثقافية وغيره.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح

٢٦ سبتمرب ٢٠٠٠م

العدد ٣٠39 صفر ١٤٤٤ هـاالثنين 26 ايلول  ٢٠٢٢ م

أهداف
26 سبتمرب

1962م

أ/ عمر الشلحبقلم رئيس التحرير

صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا

1- التحــرر مــن االســتبداد واالســتعامر ومخلفاتهــا وإقامــة حكــم جمهــوري 
عــادل وإزالــة الفــوارق واالمتيــازات بــن الطبقــات.

2- بناء جيش وطني قوي لحامية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
3- رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتامعيا وسياسياً وثقافياً.

ــن روح  ــه م ــتمد أنظمت ــادل مس ــاوين ع ــي تع ــع دميقراط ــاء مجتم 4- إنش
ــف. ــالم الحني االس

5- العمــل عــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة يف نطــاق الوحــدة العربيــة 
الشاملة.

ــة والتمســك  ــم املتحــدة واملنظــامت الدولي ــق االم 6- إحــرام مواثي
مببــدأ الحيــاد االيجــايب وعــدم االنحيــاز والعمــل عــى إقــرار الســالم 

العاملــي وتدعيــم مبــدأ التعايــش الســلمي بــن األمــم.

الذكرى ٦٠ لثورة الـ٢٦ من سبتمرب المجيدة
واجبات أخالقية ومسؤوليات وطنية

بلد اإليمان والحكمة يعاني بنوه من افتقار ساستهم لإليمان والحكمة والرشد 
على  والشعب  الله  أمام  أقسموا  التي  المسؤولية  لروح  ويفتقدوا  والصالح، 
أدائها، كانت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1٩62م بوابة الخير للشعب 
والوطن، وطوق النجاة من نير االستبداد اإلمامي الجائر ومدخال للتحرر من 
ظل  في  المنجزات  من  الكثير  لشعبنا  تحقق  الغاشم٬  البريطاني  االستعمار 
العالم  على  واالنفتاح  واالزدهار،  التقدم  أثمرت  التي  المباركة  الثورة  نجاح 
وخلق عالقات تعاون ثنائية ندية مع األشقاء واألصدقاء كال على حدة٬ ومشت 
القيادات السياسية المتوالية في تحقيق األهداف السبتمبرية المضيئة دروب 
اليمنيين بالتدريج، توجت هذه المنجزات بتحقيق الوحدة في عام 1٩٩٠م 
على يد باني نهضة اليمن وموطد أركان الحرية والديمقراطية الشهيد الزعيم 

علي عبدالله صالح ومعه ثلة من الشرفاء من كل أنحاء الوطن.
بقت أسماء قلة المعة في الذاكرة التأريخية الثورية؛ وُغّيب ذكر الكثير من 
األبطال الذين أرووا األرض الطيبة بدمائهم الزكية، وقدموا التضحيات الجسام 
أهدافهم أخالقية من  كانت  بل  ذاتي؛  أو مكسب  نفوذ  أو طموح  َمٍن  دون 
تحريًرا  العظمى٬  للثورة  الستة  األهداف  تحقيق  في  تمثلت  األولى  الدرجة 
للشعب، وإنقاًذا للوطن، وكان من الضرورة الملحة طي صفحة الظلم والجهل 
واالستبداد  واالستخدام  واالستغالل  والكهانة  والمرض  والفقر  والعنصرية 
والتكبر والعنجهية والبغي والتعالي والطبقية والساللية والفوارق واالمتيازات 
غير »الشرعية والمنطقية«٬ فكانت تلك الغايات النبيلة ديدن حياتهم ودوافع 
تضحياتهم٬ رحمهم الله وأسكنهم فسيح الجنات، وتكريًما لهؤالء تم تشييد 
اليمنية  بالعاصمة  السبعين  ميدان  قلب  في  المجهول  الجندي  صرح  وبناء 

التاريخية واألبدية صنعاء.
اآلباء  وتضحيات  بمنجزات  المستنير  الجيل  هذا  يفرط  أن  جًدا  ويؤسف 
الله، ودمروا منجزات  الذين سرقوا اسم  واألجداد ليترك األمر لألئمة الجدد 
بالتشارك مع أسيادهم من خارج الحدود، ونهبوا األخضر واليابس،  الشعب 
والدجل  الكذب  ويمارسون  العذاب،  سوء  الشعب  أبناء  يسوموا  ويومًيا 
والتضليل وتزييف الحقائق بوقاحة وقلة حياء وانعدام ضمير وفقدان أخالق، 
بل يدلسون على الشعب من خالل أبواقهم وأذيالهم ولصوصهم وأصابعهم 
الحقيقي  العدوان  أنهم  متناسين  العدوان؛  من  الوطن  عن  يدافعون  بأنهم 
وجالبي العدوان الخارجي ودعاته وآالته في الهدم والتخريب والقضاء على 

الدولة ورموزها ومؤسساتها وهيئاتها وتاريخها ومنجزاتها.
إن المسؤولية الدينية واألخالقية والوطنية تقتضي اقتالع هذا الورم الخبيث 
من جسد اليمن، وإيقاف عبثه بحاضر ومستقبل الشعب، وإذكاء فتيل الثورة 
الجادة ضد الظلم والتعسف والعنجهية والسلب والنهب؛ فقد طالت أيدي 
هذه المليشيات اآلثمة كل جميل وكل منجز وكل ما فيه منفعة عاًما أو خاًصا، 
ونسمع يومًيا آالف المناشدة والشكاوى من نهب األراضي واألمالك في أمانة 
العاصمة ومحافظة صنعاء ناهيكم عن بقية المحافظات التي تحت سيطرتهم 
أن  يدركون  ألنهم  اللحظة  واستغالل  والظلم  الجور  غير  مبرر  وال  رحمة  بال 
نهبه وبكل  يمكن  ما  نهب  فيحاولون  لهم وال حاضن وال مستقبل؛  قبول  ال 
السبل والذرائع والوسائل الشيطانية بالتنسيق مع أسيادهم من خارج الحدود 
الذي مولوهم وساندوهم من أول لحظة إلسقاط النظام مع شركائهم القدامى 

الجدد، واهمين بتحقيق غاياتهم وسكوت الشعب مرغًما بسطوة السالح.
تأتي ذكرى الثورة السبتمبرية المجيدة لتحيي روح الثورة في الشباب والجيل 
الصاعد الذي أحرموه من التعليم والماء والكهرباء والغذاء المناسب والدواء 
والخدمات ليستعبدوه؛ فكل دواعي الثورة موجودة ومعاشة، الشعب اليمني 
اليوم شب عن الطوق وال يقبل الضيم، ثار اآلباء واألجداد ولم يكن عندهم 
اإلمكانات والوسائل كالتي موجودة اليوم، اليوم فقط تنقص العزيمة واإلرادة 
للقضاء  واحد  وقت  في  الجميع  ليتحرك  الصفر،  ساعة  وإعالن  والتخطيط 
على هذا الكابوس الخبيث، وإزاحة المليشيات الباغية والمنحرفة ومحاكمة 
وجرائم  جنايات  من  ارتكبت  ما  على  وعاجلة  عادلة  علنية  محاكمة  قاداتها 

وفظائع بحق الشعب والوطن.
نأمل أال تمر هذه الذكرى مرور الكرام؛ بل تؤسس لثورة حقيقية ومدروسة 
تنتشل الشعب من مستنقع التشظي واالنقسام، ووحل الجوع والجهل والفقر 
الذات  ونكران  الجهود  بتظافر  والتباين..  والتآكل  والعلل،  والمرض  والفاقة 
ركون  وال  الداخل  من  النصر  النصر؛  يكون  الحكماء  وإدارة  الخبراء  وتوجيه 
على حلول الخارج الذي صنع المليشيات ومولها وغطاها ودافع عنها وحاول 

ترسيخها.. تحيا الجمهورية اليمنية، وال نامت أعين الجبناء.

10ميدان الحرب االلكرتونية مستعر متطور صامت ال يتوقف 

االفتتاحية
أبعاد جيوسياسية للتوتر بني 

الصني وأمريكا حول تايوان

»ثورة 26 سبتمرب« الحدث الكبري
 الذي يليق بكفاح اليمنيني

سبتمرب المجيد به نفرح 
ولفقدانه نرتح
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أحمد عيل عبدالله صالح يهنئ الشعب اليمني
 بالذكرى الـ60 لثورة الـ26 من سبتمرب المجيدة

»بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على 
رسول الله الصادق األمين، وبعـــــد.

إخواني وأخواتي أبناء شعبنا اليمني العظيم:
لثورة  الـ60  بالعيد  اليوم  نحتفي  ونحن  يسرني 
الـ26 من سبتمبر المجيدة، أن أبعث إليكم بأحر 
التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الوطنية 
والتي  ويمنية،  يمني  مواطن  كل  على  الغالية 
أصبحت جزًءا من حياتنا وواقعنا وأمل مستقبلنا 
ومستقبل األجيال اليمنية الواعدة، كيف ال! وهي 
إلى  الظلمات  من  اليمن  أخرجت  التي  الثورة 
االجتماعية  والعدالة  الحرية  فضاء  وإلى  النور، 
الثورة  وهي  والتنمية،  والبناء  والديمقراطية 
األبرار  الشهداء  آالف  أجلها  ومن  فيها  قّدم  التي 
الزكية كي  الطاهرة، والجرحى دماءهم  أرواحهم 
تعيش األجيال المتعاقبة بحرية وكرامة، في وطن 

تسوده العدالة االجتماعية واألمن واالستقرار.
المجيدتين،  أكتوبر  من  عشر  والرابع  سبتمبر  من  الـ26  اليمنية  الثورة  إن 
ُوِجدت لتبقى وإن على من يريدون إعادة عجلة التاريخ للوراء تحت ستار 
مراجعة  فلكهم،  في  يدورون  الذين  أو  البغيض،  العنصري  الُساللي  الحكم 
حساباتهم فثورة السادس والعشرين من سبتمبر عند اليمنيين هي ثورة حياة 
وتقدم وهي من أقدس وأغلى إنجازاتهم الوطنية، والحفاظ عليها واجب على 

كل يمني شريف مؤمن بالحرية والعدالة والمساواة. 
سبتمبر  من  والعشرين  السادس  ثورة  إن  العظيم:  اليمني  شعبنا  أبناء  يا 
الخالدة، لم تكن ثورة ضد االستبداد فقط، لكنها ثورة إنسانية مستمدة من 
روح اإلسالم الحنيف الذي جاء للعدالة والمساواة بين الناس والحفاظ على 
الحقوق والحريات العامة والخاصة، وشاركت فيها كل شرائح المجتمع اليمني، 
وإن  والمرض،  والفقر  الجهل  ضد  المتخلف،  اإلمامي  الرجعي  الحكم  ضد 
الثورة العظيمة، هو ارتداد عن الحياة واإلنسانية  االرتداد عن أهداف هذه 
من  بأي حال  يمكن  ال  وأنه  وتضحياته،  لنضاالت شعبنا  واعتساف  والكرامة 

األحوال العودة إلى عصر الظلمات والكهنوت والتخلف.

والغالية  العزيزة  الوطنية  المناسبة  بهذه  وإنني 
المحافظة  إلى  اليمني  شعبنا  أبناء  جميع  أدعو 
على أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
واالصطفاف  الكبيرة  الوطنية  وإنجازاتها  الخالدة 
لمواجهة الخطر اإليراني الذي يحاول إعادة عجلة 
التاريخ إلى الوراء والسيطرة والهيمنة على اليمن 
المنطقة  أدواته واذرعه في  والمنطقة من خالل 
الحوثية  بالعصابة  المتمثلة  اليمن  وفي  العربية 
التي لم تاُل جهداً في محاولة القضاء على أهداف 

ثورة 26 سبتمبر العظيم ومحو كل منجزاتها.
كما أجدها مناسبة أدعو من خاللها قيادة الدولة 
والحكومة العودة إلى الوطن والبقاء فيه والعمل 
المواطنين  تجاه  بمهامها  والقيام  الداخل  من 
األمن  وتوفير  واحتياجاتهم  معاناتهم  وتلمس 
العامة كالكهرباء والتعليم  واالستقرار والخدمات 
والصحة... وغيرها من الخدمات التي تضمن لهم 
حياة كريمة، والعمل على توحيد الصفوف ونبذ الخالفات والعمل على إعادة 
أو  انتماءات  أي  عن  بعيداً  وطني  أساس  على  واألمن  الجيش  بناء  وتوحيد 
تكون  ال  وأن  اليمني،  القرار  وسيادة  استقالل  على  والعمل  أخرى،  والءات 
اليمن ساحًة لتصفية الحسابات، والعمل مع كل القوى الوطنية الشريفة على 
الدولي  والمجتمع  والصديقة  الشقيقة  الدول  مع  والتعاون  الدولة،  استعادة 
بما يخدم الوطن وقضاياه العادلة والمصالح المشتركة ويحفظ أمن واستقرار 

اليمن ووحدة أراضيه.
ثورة  وستظل  الغالية،  الوطنية  المناسبة  بهذه  التهاني  لكم  أكرر  ختاماً.. 
السادس والعشرين من سبتمبر حيًَّة ومستمرًة ومشعالً متقداً حتى تحقيق 

كامل أهدافها التي ناضل من أجلها الشعب على مدى عهود طويلة.
الله شهداءنا األبرار، وشفى الجرحى والمصابين، وحفظ من تبقى من  رحم 

قيادات هذه الثورة العظيمة، إنه سميٌع ُمجيب
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أخوكم/ أحمد عيل عبد الله صالح
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كيسنجر«  »هنري  األسبق  األمريكي  الخارجية  وزير  وصف 
األكبر  »التحدي  بأنه  وبكين  واشنطن  بين  الحالي  التوتر 
على  القدرة  لديهما  البلدين  ألن  البشرية،  يواجه  الذي 
تدمير العالم والصراع العسكري بينهما سيجعل العالم أسوأ 
مما كان عليه بعد الحرب العالمية األولى«، ورغم اإلدراك 
التصعيد  في  مستمران  فإنهما  لذلك؛  والصيني  األمريكي 
أصبحت  ألنها  تايوان،  قضية  حول  والعسكري  السياسي 

ترتبط بعدة أبعاد جيوسياسية هامة لكليهما، منها:
القيادة  لجأت  داخليا:  األمريكي  الصيني  التوتر  توظيف   -
السياسي  التوتر  لتوظيف  واألمريكية  الصينية  السياسية 
مع  التصعيد  »بايدن«  تعمد  حيث  داخليا،  تايوان  حول 
الصين الستقطاب أصوات الحزبين الجمهوري المعارض له 
للكونجرس  النصفي  التجديد  انتخابات  قبل  والديمقراطي 
شعبية  تراجع  بعد  السيما  المقبل،  نوفمبر  في  األمريكي 
نظيره  فعل  وكذلك  منصبه،  توليه  منذ  لها  مستوى  ألدنى 
الصيني »شي جينبينج« الذي يسعى لتعزيز سلطته وتمديد 
واليته خالل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني المقرر 
واشنطن  مع  التوتر  استغل  حيث  المقبل،  أكتوبر   16 في 
الستقطاب األصوات القومية الوطنية له في ظل أول تراجع 
لتمديد  يسعى  »فشي«  م2008،  منذ  الصيني  لالقتصاد 
غير  خطوة  في  سنوات،  خمس  تمتد  ثالثة  لفترة  رئاسته  
تركيبة  في  واسعاً  تغييراً  المؤتمر  سيشهد  كما  مسبوقة، 
المؤلفة  القوية  والهيئة  السياسي،  للمكتب  الدائمة  اللجنة 
حالياً من سبعة أعضاء، وقد أعلن »شي« عن جدول زمني 
الستعادة تايوان بالقوة بحلول عام 2027م، أي خالل واليته 
جمهورية  مؤسس  حلم  بذلك  ليحقق  الجديدة،  الرئاسية 
للوطن  تايوان  باستعادة  تونج«  »ماوتسي  الشعبية  الصين 

األم، ويصبح »شي« الزعيم الجديد للبالد.
رئيسة  استقبلت  التايواني:  السيلكون«  درع  »ثغرة  صد   -
الحالي حاكم والية  إينج ون«مطلع سبتمبر  تايوان »تساي 
شركة  تشييد  وأعلنت  دوســي«،  »دوج  األمريكية  أريزونا 
العالم  في  األولى  الموصالت)الشركة  أشباه  لصناعة  تايوان 

بقيمة  الوالية  في  مصنعاً  لها(  والمحتكرة  الصناعة  بتلك 
المتحدة  بالواليات  الصناعة  تلك  لتوطين  دوالر  مليار   12
 10 في  أكده  الذي  »بايدن«  هدف  هذا  وكان  األمريكية، 
سبتمبر الحالي خالل افتتاحه مصنع ألشباه الموصالت بوالية 
أوهايو بقيمة 20 مليار دوالر، حيث أكد »أن تصنيع هذه 
المكونات اإللكترونية مسألة أمن قومي لمواجهة الطموحات 
الصينية ولمصلحة االقتصاد الوطني«، وذلك بعد سن تشريع 
أمريكي يخصص 52 مليار دوالر من اإلعانات إلحياء إنتاج 
أشباه الموصالت، وأشار »بايدن« إلى أن »الحزب الشيوعي 
الصيني حاول بقوة حشد مجتمع األعمال األمريكي ضد هذا 
التشريع«، وأكد أن واشنطن تحتاج إلى مكونات إلكترونية 
بشكل  ستعتمد  التي  المستقبل  أسلحة  لتصنيع  متقدمة 
واشنطن  تعتمد  ولذا  اإللكترونية«،  الرقائق  على  متزايد 
تايوان  مع  والتكنولوجي  االقتصادي  التعاون  سياسات  على 
الصين  وذلك خشية سيطرة  داخلها،  الصناعة  تلك  لتوطين 

على تلك الصناعة المتقدمة، حال استعادت تايوان بالقوة.
التوتر  مع  بالتزامن  باإلندو-باسيفيك:  إقليمي  تنافس   -
بين  التنافس  تتصاعد حدة  تايوان،  الصيني حول  األمريكي 
اإلندو- بمنطقة  والهيمنة  النفوذ  لبسط  وبكين  واشنطن 

»بايدن«و12  بين  أعلنت واشنطن عن قمة  باسيفيك؛ فقد 
الحالي  سبتمبر  نهاية  الهادي  المحيط  جزر  لدول  رئيس 
لتعزيز العالقات معها، كما أطلقت واشنطن منتدى اقتصادي 
»اإلطــار  باسم  الصيني   النفوذ  لمواجهة  جديد  آسيوي 
الهندي والهادي« يضم  المحيطين  االقتصادي لالزدهار في 
واليابان،  وإندونيسيا،  والهند،  وفيجي،  وبروناي،  )استراليا، 
وكوريا الجنوبية، وماليزيا، ونيوزيلندا، والفلبين، وسنغافورة 
وتايالند، وفيتنام(، ما يعكس تزايد االهتمام األمريكي بتلك 
المنطقة ورغبتها في توسيع وتعميق التعاون معها لمواجهة 
سليمان«  »جزر  دولة  أعلنت  المقابل  في  الصيني،  النفوذ 
تعليق جميع زيارات سفن البحرية األمريكية لها حتى يتم 
تحديث إجراءات البروتوكول معها، األمر الذي وصف بأنه 
انتصار لبكين التي وقعت اتفاق أمني مع جزر سليمان في 

أن  بالذكر  جدير  واشنطن؛  عليه  اعترضت  الماضي  أبريل 
بكين نجحت في تعزيز تعاونها مع عدد من جزر اإلندو-

اعترافهما  الغيا  اللتين  وسولومون  سليمان  منها  باسيفيك 
بتايوان مقابل تطبيع العالقات مع بكين.

- تحفظ على التقارب الروسي الصيني: ثمة تقارب روسي 
صيني متصاعد منذ دعم بكين للعملية العسكرية الروسية 
في أوكرانيا بفبراير الماضي، ما آثار حفيظة واشنطن التي 
أعلنت أنها تراقب التقارب الروسي-الصيني خالل عقد قمة 
)15و16(  يومي  بأوزبكستان  للتعاون«  شنغهاي  »منظمة 
سبتمبر الحالي، وحضرها الرئيس الروسي »فالديمير بوتين« 
ونظيره الصيني »شي جينبينج« واتفقا على تعزيز التعاون 
متعدد  دولــي  نظام  بناء  على  والعمل  بينهم  المشترك 
»تعزيز  التايوانية  الخارجية  وزارة  وصفت  كما  األقطاب، 
العالقات الصينية الروسية بأنه يضر بالسالم الدولي«، األمر 
الذي ينذر بدعم عسكري سياسي روسي للصين، حال قررت 
استعادة تايوان بالقوة، كما يشير ذلك إلى احتمالية تحالف 

مما  واشنطن  لمواجهة  وبكين   موسكو  بين  وثيق  سياسي 
والدولية  اإلقليمية  خطواتها  كافة  األخيرة  على  سيعرقل 

المقبلة. 
خالصة القول: إن احتماالت لجوء الصين للعمل العسكري 
الستعادة تايوان أصبحت أقرب مما مضى، السيما في ظل 
مواجهة  في  لتايبيه  األمريكي  العسكري  الدعم  استمرار 
المعد  بيد أن األخيرة تدرك جيدا »الفخ األمريكي«  بكين، 
لها لتوريطها في نزاع عسكري ثم فرض عقوبات اقتصادية 
تجاه  المقبلة  خطواتها  بكين  ستدرس  لذا،  عليها؛  مدمرة 
األوكرانية جيدا،  األزمة  تايوان بدقة وستستفيد من دروس 
وربما يكون أولى خطوات الحرب هو التهدئة المؤقتة، حال 
مشترك  لقاء  عقد  على  واألمريكي  الصيني  الرئيس  وافق 
قمة  هامش  على  بإندونيسيا  المقبل  نوفمبر  في  بينهم 
العشرين، السيما أن القمة ستعقد بعد انتهاء مؤتمر الحزب 
الشيوعي الصيني الذي ينتظره »شي« لتجديد واليته للمرة 

الثالثة.

أبعاد جيوسياسية للتوتر بني الصني وأمريكا حول تايوان

تغييرات  أحدثت  التي  العربية  الثورات  نسخ  هي  كثيرة 
جذرية في لحظة من لحظات التاريخ الحديث، وأسست 
مالمح  غّير  لمسار  فاتحة  فكانت  جديد،  لمنعطف 
وليبيا،  والجزائر  ومصر  وسوريا  العراق  في  المجتمع.. 
غير أن ثورة 26 سبتمبر 1962م في اليمن لها خصوصية 
سبقتها،  التي  العقود  عاش  من  يدركهما  فريد،  واستثناء 
بلغوا  قد  والعرب  اليمنيين  المؤرخين  من  الكثير  وهناك 
الحالة  وتوصيف  التعريف  من  كبيرة  درجة  بأقالمهم 

اليمنية قبل وبعد وبصورة دقيقة.
قامت  الثورات  كانت  إذا  الثورات،  تشبه كل  ثورة ال  هي 
ضد سلطة أو حكم جائر أو فساد أو إصالح فإن سبتمبر 
مشروع نبيل وكبير قام من أجل الحياة التي كانت غائبة 
اليمني  المواطن  يصبح  أن  أجل  قامت من  اليمنيين؛  عن 
تؤهله  التي  الحقوق  وأبسط  الحرية  بكامل  يتمتع  إنسان 
للعيش كما يجب، فاليمن التي حكمها األئمة كانت خارج 
من  عزلها  تم  والظلم،  الظالم  دياجير  في  تعيش  التاريخ، 
قبل النظام اإلمامي عن العالم الخارجي، فلم يكن ساكن 
اليمن،  باب  أو  شعوب  باب  خارج  أمر  عن  يعلم  صنعاء 
هذا على مستوى مدينة صغيرة، حيث تم وضع ما يشبه 

الحدود السياسية والفوارق التي مزقت نسيج اليمنيين.
وقد صدق شاعر اليمن الكبير ومناضلها الَجسور أبو األحرار 

محمد محمود الزبيري عندما انشد قصيدته الخالدة:
يوٌم من الدهر لم تصنع أشعته

شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا
إعالن  بمثابة  الخالدة  سبتمبر   26 ثورة  انبثاق  جاء  لقد 
االستبداد  على  قائمة  أدواتــه  كانت  حكم،  نظام  نهاية 
وجرعها  الحياة  مرارة  اليمني  شعبنا  اذاق  الذي  والظلم؛ 
ضوء  نقطة  بمثابة  ليكون  سبتمبر  أتى  السموم..  أنواع 
وبداية تحول من النظام التقليدي المتخلف والبائس إلى 
تأسيس للنظام الجمهوري في شمال اليمن والذي قام على 
قواعد راسخة، أساساتها العدالة والمساواة والحرية، ومن 
رحم ثورة سبتمبر المباركة ولدت ثورة الــ14 من أكتوبر 
من  اليمن  جنوب  تحرير  أنجزت  التي  المجيدة،   1963

االستعمار البريطاني.
هاتان الثورتان كانتا بمثابة االنتقال األول من البنى والنظم 
الوصاية  ومن  الحديث،  والتطور  البنى  إلى  التقليدية 
بداية  شكلتا  بل  الناجز،  الوطني  االستقالل  إلى  األجنبية 
تاريخ  في  فارقة  ونقطة  عالمة  وشكلتا  والتحرر  االنعتاق 
وإزالة  والمساواة،  العدالة  قيم  لتجسيد  المعاصر؛  اليمن 
وطني  جيش  وبناء  اليمنيين،  بين  االجتماعية  الفوارق 
مجتمع  دعائم  إرساء  على  ويعمل  الكرامة  يحمي  قوي 
ديمقراطي عادل، يحقق المساواة والغاء التمييز والفوارق 

الطبقية.
لقد كان من األهداف العظيمة السامية للثورة المباركة، هو 
واقتصادية،  واجتماعية  سياسية  نقلة  إحداث  على  العمل 
باعتبارها ثورة إنسانية لجميع اليمنيين بمختلف مناطقهم 
والخارج،  الداخل  في  وعسكريين  مدنيين  واتجاهاتهم، 
تمثل  اجتماعي  عقد  تأسيس  على  الثورة  رجال  اجتمع 

بمبادئ الثورة الخالدة ونقاطها الستة.
كما  عديدة،  تحديات  انطالقها  منذ  الثورة  واجهت  لقد 
الصعيد  على  ذلك  كان  سواء  جمة،  صعوبات  جابهتها 
تثبيت  من  تمكنت  حتى  الخارجي،  الفضاء  أو  الداخلي 
ذلك  ومع  سالمته..  وتأمين  الجمهوري  النظام  دعائم 
مختلف  في  العظيمة  االنــجــازات  من  الكثير  تحققت 
 22 في  المباركة  الوحدة  تحقيق  إعادة  أبرزها  المجاالت، 
مايو 1990م، والتي كانت بمثابة التحول الثاني الذي أسس 

لعقد اجتماعي جديد.
وترافق مع إعادة تحقيق الوحدة، السعي إلرساء التعددية 
المجتمع  لمنظمات  المجال  وافساح  والحزبية،  السياسية 
في  المرأة  واشــراك  المشاركة  قاعدة  وتوسيع  المدني، 
واالهتمام  الرجل  بأخيها  ومساواتها  األنشطة،  مختلف 
عديد  إجــراء  وتم  العامة..  والحريات  اإلنسان  بحقوق 
برلمانية  أو  رئاسية  كانت  سواء  االنتخابية،  الدورات  من 
ومحلية؛ لتكريس مفهوم؛ أن الشعب مصدر السلطة، وله 

الحق في اختيار حكامه عبر صناديق االقتراع الحر.
على أرض الواقع مارس الشعب حقه في الترشح واالنتخاب 
وتطور النظام االنتخابي في كل الدورات االنتخابية، وكان 
المحلية  المنظمات  من  وعديدة  واسعة  إشادات  هناك 
العملية  على  والرقابة  بالديمقراطية  المعنية  والدولية 

واعتبار  االنتخابات،  ونزاهة  الشفافية،  االنتخابية، وضمان 
اليمن من دول الديمقراطية الناشئة.

في  فاعلة  أدواًرا  المدني  المجتمع  لمنظمات  كان  كما 
الثورة  وحققت  التنمية..  عملية  في  الدولة  مع  الشراكة 
بناء  أهمها  االنجازات،  من  كبير  عدد  عقود  ستة  خالل 
اإلنسان والمشاريع التنموية، في مجاالت التعليم والصحة 
الشقيقة  الدول  مع  متميزة  عالقات  وخلق  والخدمات، 
الدولة  تبنت  كما  الدولية..  المواثيق  واحترام  والصديقة، 
إصالح  بهدف  واقتصادية،  ومالية شاملة  إدارية  إصالحات 
الحكم،  نظام  وتحسين  الفساد،  ومكافحة  االختالالت 

ومواكبة التحوالت الدولية.
صاحب تلك التحوالت العديد من الصعوبات على الصعيد 
التي  الدولية؛  المطالب  من  الكثير  رافقها  كما  المحلي، 
تحديات  ومثلت  السياسي،  النظام  على  ضغوطا  شكلت 
لبلوغ  الرامية  المتعاقبة  الحكومات  جهود  أمام  حقيقية 
الجامعة  الذين عمدوا هويتنا  األحرار  إن  الرشيد..  الحكم 
ومشاريع  هويات  أصحاب  يكونوا  لم  الزكية،  بدمائهم 
صغيرة، بل كانت أنظارهم ورؤاهم تهدف إلى خلق حياة 
كريمة ومشاريع وطنية كبرى تعيد االعتبار لتاريخ ومجد 

اإلنسان اليمني، وتنتشله من ركام الرجعية وحياة الجهل.
ومازالوا  ومكتسباتهم،  ثورتهم  عن  اليمنيين  دافع  لقد 
انتصار  سبيل  في  وأموالهم  بدمائهم  للتضحية  مستعدين 
تلك القيم والمبادئ التي ناضل من أجلها اآلباء واألجداد، 
االقتتال،  وإيقاف  الحوار  طاولة  إلى  العودة  من  بد  وال 
منفرًدا من حكم  يتمكن فصيل سياسي  لن  بأنه  وااليمان 
اليمن، ولن يسمح ألي كان من إعادة عجلة التاريخ للوراء؛ 
ومكتسبات  الوحدة  عن  التراجع  أو  اإلمامة،  بعودة  سواء 

الثورة والجمهورية.
من الواجب على اليمنيين اليوم وفي هذه اللحظة الراهنة، 
إدراك أن الحرب الدائرة ليست لمصلحتهم، وأن استمرارها 
أصبح  وقد  مكتسباتهم،  وتدمير  معاناتهم  من  يضاعف 
يستخدم  من  وهناك  بالوكالة،  حرب  أنها  وجلًيا  واضحا 
سنة  فكل  التخريبية،  أهدافه  لتحقيق  كأدوات  اليمنيين 
على  سنوات  خمس  الوراء  إلى  باليمن  تعود  تمر،  حرب 
األقل من التنمية، وال بد من تقديم التنازالت من الجميع 
الذي  والشامل  العادل  السالم  واالستقرار،  السالم  إلحالل 
قاعدة  على  المدنية،  والدولة  المواطنة  لدولة  يؤسس 
الوطنية،  والسيادة  االستقالل  وتكريس  والتوافق  الشراكة 
وعدم التبعية، وهي األهداف العظيمة التي قامت عليها 
نحو  حديثة  بخطوات  تخطو  اليمن  كانت  والتي  الثورة 

التقدم واالزدهار والتنمية في مختلف المجاالت.
)سبتمبر  ثورتي  فإن  التحديات  كانت  مهما  األخير  في 
الذي  النور  بمثابة  أهدافهما  المجيدتين، ستظل  وأكتوبر( 
يضيء طريق اليمنيين واألجيال الشابة، نحو ترسيخ مفهوم 
الدولة المدنية، والمواطنة المتساوية القائمة على العدالة 
للسالم  األمان  صمام  تعد  التي  والديمقراطية  والمساواة 

واالستقرار والتنمية.
سبتمبر مسار عظيم ال يمكن تجاوزه أو التخلي عنه بأي 

شكل، أو حتى مرورها دون الكتابة عنه أو التذكير به.
هو حدث كبير يليق بكفاح اليمنيين، ونواة فعل نهضوي، 
تطل  تزال  ما  التي  الرجعية  أمام  كلمته  الشعب  فيه  قال 
برأسها من وقت آلخر، وتمارس هواية االنجرار نحو الزمن 
تماًما،  مرفوضة  أجندة  عبر  متعددة،  بأشكال  السحيق 
الذي  والتطور  والتاريخ  األحداث  مجريات  مع  تتصادم 
األمم  وعالقات  عموًما  العلوم  في  مذهلة؛  مكانة  وصل 
والشعوب، في التكنولوجيا واألبحاث والحفريات والطب، 
على  تعمل  الذي  الحالي  بالوضع  القبول  المستحيل  ومن 
المطلقة  السيطرة  الموت وهدفها  قوى، شعارها  تكريسه 
على ذهنية اإلنسان وتصرفاته وفطرته الطبيعية التي جبل 

عليها.
قدموا  الذين  اليمنية  الثورة  ومناضلي  شهداء  الله  رحم 
حياتهم من أجل الحرية والمساواة والتحرر الوطني، وأطال 
في  دربهم  على  سائرين  وجعلنا  منهم،  تبقى  من  عمر 
الحفاظ على الثورة المجيدة ومكاسبها العظيمة وأهدافها 

النبيلة.

د/ طه حسين الهمداني

»ثورة 26 سبتمرب« الحدث الكبري
 الذي يليق بكفاح اليمنيني

عدة  األخيرة  األسابيع  في  احتجاجية  مظاهرات   اجتاحت 
مدن أوروبية أعربت عن غضبها تجاه األوضاع االقتصادية 
المتدهورة وطالبت بوقف العقوبات ضد روسيا بعد الضرر 
الفادح الذي لحق بحياة المواطنين؛ وقد أصبح لزاماً عليهم 
االقتصادية  التبعات  نتيجة  حياتهم،  نمط  وتغيير  التضحية 
التضحيات، كما  بينما ال شيء يعادل تلك  الصعبة للحرب، 
أو  زمني  بال سقف  أوكرانيا  مندفعون في دعم  قادتهم  أن 
االقتصادية  الحرب  فواتير  دفع  في  استمرارهم  مع  مالي 
والعسكرية التي يتحمل عبئها المواطنون؛ فهل يكون صوت 
المواطن األوروبي هو المحرك خالل األيام والشهور المقبلة 
في إيقاف الدعم األوروبي إلى أوكرانيا ورفع العقوبات عن 
روسيا، ليس لمصلحة األخيرة، وإنما من أجل عودة االستقرار 

داخل الدول األوروبية؟
بقوة  تضرب  التي  والركود  والتضخم  الطاقة  أزمات   تتجه 
اقتصادات الدول الغربية إلى إحداث شلٍل تامٍّ غير مسبوق 
لن  االجتماعية  األوضاع  بأن  ينبئ  ما  وهو  دول،  عدة  في 
الشتاء  قدوم  مع  للتفاقم  تتجه  إنها  بل  حالها  على  تبقى 
في  االضطرابات  تلوح  بدأت  الحرِب حيث  بارتدادات  تأثرا 
عدة عواصم أوروبية، ويتوقع مراقبون أن تكون مظاهرات 
وإسبانيا  إيطاليا  في  أخرى  ومدن  وفيينا  وبروكسل  براغ 
الغليان  تسبق  مقدمات  الماضية  األسابيع  خالل  وألمانيا 
أسعار  ارتفاع  ضوء  وفي  األصعب،  الشتاء  بدء  مع  األكبر 
عن  تدريجيا  يتخلون  األوروبيون  أصبح  االستهالكية  المواد 
عليها  تعودوا  التي  الرفاهية  وسلع  الجودة  ذات  السلع 
إن  بل  األساسيات  على  واقتصروا في طعامهم  السابق  في 
جاهزاً  الضروري  أكلهم  شراء  إلى  يميلون  أصبحوا  الغالبية 
من محالت الطعام، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز 
جلها  تعمل  المطابخ  أن  المعروف  من  حيث  المنازل  في 

بالكهرباء والغاز.
يعمل  مهندس مصري،  ذكر  المثال،  على سبيل  ألمانيا  في 
في شركة عالمية متنقال بين عواصم أوروبا والشرق األوسط 
سبتمبر  مطلع  األخيرة  زيارته  خالل  الحظ  أنه  وإفريقيا، 
الصناعية  الشركات  بعض  أن  ألمانية  مدن  لعدة  2022م 
بعد  وموظفيها  عمالها  سرَّحْت  الحجم  ومتوسطة  صغيرة 

أن قلصت إنتاجها جراء نقص إمدادات الطاقة التي تعتمد 
المواطنين  حياة  أصاب  ما  وصف  كما  التصنيع؛  في  عليها 
األلمان من ضرر فادح لحق بهم بأنه »كارثة«، حيث يسود 
قدوم  قرب  من  الشديد  لخوفهم  األلمان  نفوس  الحزن 
التدفئة  ساعات  عدد  المحلية  الحكومات  حددت  الشتاء؛ 
الثانية  الساعة  بعد  تبدأ  ساعات  بثالث  العمل  أماكن  في 
عشر ظهرا، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة لتصل 
إلى خمس درجات في بعض األيام منذ بدء فصل الخريف، 
واألطفال  السن  كبار  خاصة  الناس،  يتضرر  أن  ويتوقعون 
أيضاً  المنازل  في  التدفئة  نقص  نتيجة  األمراض،  وأصحاب 
والتي لن يستطيعوا توفير تكلفتها مع قدوم الشتاء القارص.

رئيس  طبيعي  غاز  أنبوب  إغالق  على  روسيا  أقدمت  وقد 
الصيانة،  بغرض  أيام  لعدة  ألمانيا  إلى  ــدادات  اإلم يوفّر 
وحذرت موسكو من أنها لن تستأنف تصدير الغاز الطبيعي 
إلى أوروبا عبر »نورد ستريم 1« أو »خط السيل الشمالي 1 

» حتى يتم رفع العقوبات.
باستئناف  األلمانية  الشوارع  في  المظاهرات  تطالب  لذلك 
إلى  روسيا  من  الغاز  لنقل   »2 الشمالي  »السيل  مشروع 
أوروبا وإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز »السيل الشمالي1«، 

كما طالبوا بإلغاء العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا.
فرانكفورت  من  بالقطار  طريقه  في  شاهده  ما  ويصف 
حيث  )هالي(  إلى  وصل  حتى  ألمانية  مدن  بعدة  مروراً 
بالدهم  سياسة  للمواطنين ضد  احتجاجية  تجمعات  توجد 
بوقف  تطالب  الفتات  ورفعوا  األوكرانية  األزمة  بخصوص 
العقوبات ضد روسيا وأخرى تطالب بوقف صادرات السالح 
تحاصر  التي  الشرطة  قوات  الحظ  كما  ألوكرانيا؛  األلماني 

المتظاهرين وتفرقهم بالعصي والغاز المسيّل للدموع.
 وقال شاهد العيان أيضاً إنه التقى أشخاَص عاديين وعمال 
ومهندسين، جميعهم يشتكون ارتفاع فاتورة الغاز والكهرباء 
حد  على  أضعاف-  سبعة  من  أكثر  زادت  والتي  المنزلية 
حدود  في  شهريا  يدفعونه  كانوا  ما  متوسط  وكان  قولهم- 
إلى 800 يورو، وهو ما يعادل  150 يورو بينما يصل حاليّاً 
في  العامل  أو  العادي  الموظف  دخل  متوسط  ربع  نحو 
التي  حكومتهم  حيال  بالظلم  المتظاهرون  ويشعر  ألمانيا؛ 
تتركهم يتحملون عبء حرب ال طائل من ورائها بينما تدعم 
النازحين  لصالح  يورو  مليون   200 وتمنحها  كييف  برلين 
والمالبس  التدفئة  وكذلك  لهم،  السكن  وتوفير  األوكرانيين 

المصانع  دعم  من  وبدالً  الطبية؛  والمستلزمات  والطعام 
والشركات التي تغلق أبوابها وتسّرُح عمالها والمخابز التي 
تستخدم  لديها،  الغاز  لنقص  الخبز  صنع  بعضها  أوقف 
ضد  والهراوات  للدموع  المسيّل  الغاز  المحلية  الشرطة 
العيش  في  حقوقهم  عن  يدافعون  الذين  المتظاهرين 
يتحملها  التي  السالح  صــادرات  على  ويعترضون  الكريم 

دافعو الضرائب من جيوبهم.
البلدان  ضد  انقلبت  روسيا  الغرب ضد  عقوبات  أن   يتِّضُح 
يفهم  أن  يستطيع  أحد  وال  بأسره؛  والعالم  بل  األوروبية 
األخرى  الغربية  والدول  األوروبي  االتحاد  قادة  يقدم  كيف 
الروسي  الدب  العقوبات على  متتالية من  على فرض حزم 
رغم كونها تؤدي في نهاية األمر إلى ارتباك في اقتصادات 
على  السحر  وانقلب  حساباتهم  خانتهم  حيث  بلدانهم، 
الحرب  هذه  في  ماضية  تزال  ال  ذلك  مع  لكنها  الساحر، 
بالوكالة دون أي ملمح يدلُّ على احتمال تغيير استراتيجيتها؛ 
انتصاًرا  تكن  لم  مغامرة  أنها  األوروبية  المواقف  وأظهرت 

سياسياً على روسيا كما اعتقدت بل مجرد فخٍّ وقعت فيه.
 لكنَّ القادة األوروبيين يدافعون عن موقفهم ويعلنون أنهم 
يعملون بنشاط على االستفادة من مصادر أخرى للطاقة، غير 
أنها ستكون ذات تكلفة مرتفعة للغاية بال شك، وسيتحملها 
سكان  غالبية  أن  ورغم  أخرى؛  مرة  المواطنون  النهاية  في 
الماضي  االتحاد األوروبي )%80( سبق لهم في مايو  دول 
الدعم  هذا  أن  إال  روسيا،  على  المفروضة  العقوبات  تأييد 
اليومية  المعاناة  زادت  كلما  وبقوة  للتراجع  يتجه  الشعبي 
الطاقة كما أن  المعيشة وفاتورة استهالك  وارتفعت تكلفة 
الشتاء،  فصل  اقترب  كلما  للتفاقم  مرشحة  المعاناة  هذه 
األوروبية  الحكومات  بعض  يراجع  أن  المستبعد  غير  ومن 
موقفه إذا ما زاد غضب الناخبين خوفاً من أن يطيح ببعض 
ومن  العقوبات،  أيضاً  ويقّوض  الحاكمة  واألحزاب  القادة 
المحتمل أن يلجأ القادة األوروبيون إلى تخفيف العقوبات 
مع  الثقة  وأزمة  الطاقة  أزمة  نتيجة  روسيا  المفروضة على 
اللجوء إلى مصادر  الناخبين أيضاً، لكنهم قد يحاولون أوَّالً 
أخرى للطاقة على الصعيد الدولي، بدال من االستسالم لما 

يرونه ابتزازاً من طرف بوتين.

االحتجاجات الشعبية األوروبية قد توقف دعم أوكرانيا لصالح الروس

الله ثراه، أن  قرأت للمشير عبدالله السالل طّيب 
أسوأ ما القاه في سجن حجة هو أن الزنزانة الخاصة 
الشقوق  بين  كامن  ضخم  ثعبان  فيها  كان  به 
الواسعة في الجدار المبني من صخور كبيرة، وكل 
صباح يخرج الثعبان من أحد الشقوق ويعمل لّفة 

خفيفة داخل الزنزانة ثم يعود.
أضاف الزعيم السالل رحمه الله ما معناه: لم يكن 
ألن  هاجمني  إذا  الثعبان  من  للهرب  حيلة  لدّي 
القيود التي كانت على قدمي كانت ثقيلة لدرجة 

تجعل من محاولة الهرب فكرة متعذرة!

ليلة  كل  ينام  سنوات  سبع  السالل  ظّل  تخيلوا.. 
مقّيداً إلى جوار ثعبان ُمقرن..!!

أرُجل  على  المضروبة  القيود  هذه  حجم  الحظوا 
أشبه  بل  قيود،  مجرد  لسيت  هي  السجين..  هذا 

بحلقات من مرساة سفينة عمالقة.
والسجن  بالقيد  الهازئة  السجين  بسمة  والحظوا 
واردة  والقيود  القيد  مفردة  تجد  ولذا  والسّجان، 

بكثرة في أدبيات األحرار، ورحم الله الزبيري:
إّن القيوَد التي كانت على قدمي
صارت سهاماً من السّجان تنتقُم

اليمنية  للثورة   60 الــ  العيد  ذكرى  علينا  تحل 
الخالدة الـ 26 سبتمبر 1962م

وشكلت بسمو أهدافها الستة رسالة وعنوان لعصر 
في  والرخاء  والبناء  والتطور  الحرية  من  جديد 
إيمان  وتعزز  الحديث،  الجمهوري  اليمن  تاريخ 
وعظمة  ومنجزاتها  ومكتسباتها  بثورتهم  اليمنيين 
الحوثي  ميليشا  مشروع  حقيقة  باتضاح  أبطالها 
الكهنوتية ونهجها الدموي في النيل من قيم الثورة 
الجمهوري  الحكم  نظام  وتقويض  ومكتسباتها 
اإلمامي  التوجه  وطبيعة  التعددي،  الديمقراطي 
لديها والتطلع لفرضه بطابع مشروع والية الفقيه 
تقل  ال  متطرفة  دينية  جماعة  وبكونها  اإليرانية، 
تطرفا عن غيرها من الجماعات المتشددة، دونما 
ومزعوم  الساللي  التمييز  بنزعة  إال  عنها  اختالف 
بخرافة األحقية اإللهية بالحكم!! ومسعاها الدؤوب 
لجعل مشروعها الكهنوتي البغيض نقطة االنطالق 
للتوسع إلى ما جاورها من المناطق وهذا ما نعده 

بالخطر الداهم على الهوية والثقافة العربية.
قيم  بأن  بالتأكيد  التجديد  باب  من  وباختصار 
والمواطنة  والديمقراطية  والحرية  والوحدة  الثورة 
النفس  في  كامنة  فطرية  قيم  هي  المتساوية 
البشرية لإلنسان اليمني، تتجدد كل هذه المعاني 

والخالد  التاريخي  اليوم  هذا  ذكرى  في  الراسخة 
لمثل  يسمحوا  لن  الــذي  اليمنيين  وجــدان  في 
هذه الجماعة الظالمية القادمة من كهوف األزمة 
بحياة  يقبلون  أو  حريتهم  تستلب  أن  الغابرة 
العبودية واالستعباد.. طال الزمن أو قصر.. فقراءة 
هي  بعناية  البيضاء  صفحاته  في  التاريخ  أحداث 
آالف  معاني  تختزل  التي  القاطعة  الدالئل  إحدى 
المجلدات في عبارة واحدة قوالً وفعالً بأن أهداف 
 26 الخالدة  اليمنية  الثورة  وروح  وقيم  ومبادئ 
واإلنجازات  المنجزات  من  الكثير  حققت  سبتمبر 
المواطنة  وللشعب  للوطن  »الحياة  وأهمها 

المتساوية«. 
لروحك  والمجد  والخلود  والمغفرة  الرحمة 
الزعيم/  الشهيد  السبتمبري  النضال  رمز  الطاهرة 
26سبتمبر  حب  أرسى  الذي  صالح،  عبدالله  علي 
والشباب  النشء  وعقول  أفئدة  في  ومكتسباتها 
ينعم  العظيم  اليمني  شعبنا  وكان  وسلوكاً  نهجاً 
بدرجة كبيرة بحياة كريمة تحكمها سيادة القانون 
والمواطنة المتساوية، الرحمة والخلود لكل أبطال 
ومناضلين سبتمبر األوائل، وكل عام وأنتم والوطن 

بخير وإلى خير وعز وشموخ.

اليمن اليوم تعاني من حرب شرسة تقودها إيران 
وطنه،  عن  يدافع  من  نجد  ال  ولألسف  ونظرائها، 
شبكات  وتهريج  بالمهاترات  االنشغال  وإنما 
وهو  الحقيقي  الحل  إلى  الوصول  دون  التواصل 

يقتضي ما يلي:
-1 جمع الصف والشمل للعمل إلنقاذ الوطن دون 

أي قبلية أو حزبية أو مناطقية.
الوكيلة،  وميليشياتها  إيران  العدو وهو  تحديد   2-
للدول  وتوثيقها  المعلومات  وجمع  ورصــد 
والشعوب العربية واالسالمية والدولية حول جرائم 
وعرقلتها  وتصعيدها  اليمني  الشعب  ضد  إيران 

لعودة السالم لليمن.
-3 حملة تنموية للمياه والثروة الحيوانية والزراعية 
للناس  نقطة  أهم  فهذه  الفقر  مخاطر  لمواجهة 
وتوحيد جهود المنظمات االنسانية والخيرية لعمل 
وتوعية  ميدانية  بمبادرات  الناس  وتوعية  مشترك 

وتخصيص المواقع لهذا الخصوص.
مسؤوليتها  لتحمل  اليمنية  الجاليات  تشجيع   4-
بهذا الخصوص لشرح جرائم إيران وميلشياتها مع 

التوثيقات وحشد اإلعالم بهذا الخصوص.
ولغة  اإلعالمية  بالمهاترات  االنشغال  عدم   5-

وإشاعات  حمالت  من  الشباب  وحماية  الكراهية، 
تسيئ لآلخرين وتفرق الصف وتخدم العدو.

عن  بعيدا  حضاري  بأسلوب  والنقاش  الحوار   6-
الشتائم والسب واألخبار المزيفة.

ما  لنشر  وعمالئها  إيران  لخطة  السماح  عدم   7-
االشاعات  وترويج  بأشقائها  اليمن  لعالقة  يسيء 

الضارة المزورة.
الناس  لمساعدة  اإلنسانية  المنظمات  تشجيع   8-
للعمل  وغيره  الطبي  والتدريب  قدراتهم  بتنمية 
ضاقت  الناس  األعمال..  أفضل  فذلك  الميداني؛ 
بترف  ينشغل  من  وهناك  وتشردا،  وفقرا  جوعا 

فكري خارج الوضع.
أناشد الشباب عدم اإلحباط، واالنطالق نحو جمع 
للتوعية  تطوعي  بعمل  الناس؛  وإنقاذ  الشمل 
أو  المقايل  بمهاترات  االنشغال  بدل من  التنموية 
الفكري..  والترف  الكراهية  تنشر  التي  والمواقع 
دعونا  قضيته؛  يشروا  ان  شبابه  من  ينتظر  اليمن 
المناسبات  وبقية  سبتمبر  ذكــرى  من  لنستفيد 
الكلمة  جمع  ينتظر  اليمن  العظيمة..  الوطنية 

والشمل الستعادة الدولة وانقاذ الشعب والوطن.

قصة السالل والقيود

٢٦ سبتمرب الخالد« حياة للوطن ومواطنة للشعب

يا شباب اليمن أنقذوا وطنكم

د/نشوان ناجي نشوان

أ/ أحمد عبده ناشر

د/ عادل األحمدي
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أ/ محمد عبده الشجاع

أ/ مطيع سعيد المخالفي

أ/ عبدالرزاق الحطامي

الربيع وذكرى ٢٦ سبتمرب واإلمامة

استقبال العيد الــ60 لثورة الـ 26 من سبتمرب

مدينون لــ٢٦ سبتمرب

شبر،  كل  في  لها  وملحمة  الرواة،  يهدهدها  وأنسام  تموت،  ال  ذكرى  األبواب  على 
حوافر ال تساوم أو حصاة.. من حسن حظ أبناء الجمهورية وأحفاد الثورة السبتمبرية، 
أن دعاة اإلمامة دائما ما يحملون أفكاًرا متخلفة، ورؤى خارج حدود العقل، ال عالقة 
لها باإلنسان، وال همومه وحاجاته وتطلعاته، فقط لديها عقد اجتماعي يقوم على 
التي تعفنت  )األخذ( دون عطاء؛ وهذه سمة المشاريع الضحلة، واألفكار الرجعية 

ولم تعد قابلة لالستخدام.
وادعاءات  تاريخية  أطماع  بالتوازي مع  تأتي  القوى  بها مثل هذه  تتسم  هي ميزة 
ساللية زائفة، ال تراعي حًقا، وال تمجد روًحا خالقة، وال تعمل حسابا لفرد جبل على 

العمل والكد والمثابرة وتعمير البنيان والترحال وتشييد المآثر.
لذا عندما نراقب تصرفاتهم وأفعالهم ومشاريعهم وأحاديثهم ومناسباتهم وعالقاتهم 
وسياساتهم، أفكارهم وكتبهم وإعالمهم وصحافتهم وتعاطيهم مع الماضي والواقع 
والمستقبل نتبين بوضوح الصورة التي كانت عليها اإلمامة قبل الـــ26 من سبتمبر، 

وانعكاساتها اليوم.
تلك األفكار والمسارات لها ارتباطات بالمشروع اإليراني القديم الجديد، الذي مهدت 
له »فكرة التشيع«؛ أسوأ منتج في العصر الحديث، وأبشع »عالمة تجارية« يمكن 
البارات  في  وحتى  واإلعالم  العبادة  ودور  العامة  واألماكن  األسواق  في  مصادفتها 

وأوكار الدعارة.
صاحب ذلك تدين شعبي توافق مع الخرافة التي تلوثت بالبعد السياسي والثوري 
في أسوأ صوره، حتى أصبح هناك خليط سيء، كما يحدث اليوم مع المشاريع التي 
صدرتها الثورة االيرانية إلى لبنان والعراق وسوريا والتي وصلت في األعوام األخيرة 

إلى صنعاء اليمن.
فقد تشكل هذا التزاوج مع ماضوية التاريخ الذي كتبوه هم بأنفسهم، فكانت والدة 
هؤالء الذين يرسمون اليوم أبشع المشاريع السياسية الدينية؛ القائمة على العصبية 
والعرق النقي، مقابل عروق أقل شأنا في التصنيف، مهمتها أن تكون تابعة ال أكثر.

للمشهد،  الحوثي  مع صعود جماعة  اليمن،  في  الصراع  مسيرة  نراجع  ونحن  اليوم 
سوف ندرك كيف تمت تغذية هذا االشتباك من خلف األسوار، خاصة فترة ما بين 
2011م وحتى أواخر 2014م، حتى وصلنا إلى رأس الفكرة الفاسدة؛ »العمامة بكل 

سوادها على رأس السلطة«! دون وجود من يزاحمها على ذلك وهو الهدف األساس 
في توجه هذه الجماعة أصال.

العقدين  األصفر خالل  اإلعالم  قادها  خديعة  أو  كذبة  أكبر  بأن  الجزم  يمكن  وهنا 
الماضيين بقيادة الصحفي عبدالكريم الخيواني ذو النزعة اإلمامية المحضة وتوكل 
عنق،  وربطة  بدلة  األنيقة؛  بصورتها  األيديولوجية  التعبئة  غرف  من  اآلتية  كرمان 
وأجندات تالمس )العدالة والمساواة(على طريقة كونداليزا رايس وهيالري كلينتون، 

ولفيف من البروباجندا)السوداء(؛ كان التسويق لمصطلحات:
 -الحكم العائلي.
-الجيش العائلي.
 -النظام العائلي.

باإلضافة إلى الحرية والعدالة االجتماعية والمساواة؛ أكاذيب تم عبرها إسقاط بلد 
وترويض الفوضى إلى أن أصبحت قدًرا ال بد على اليمنيين أن يحتملوه إلى ما ال 

نهاية.
كانت الدعوات تحرير المواطن النظام الزعيم ومن إليه، وتم تصوير األمر حياة أو 

موت واختزال النضال والثورة في مواجهة فكرة افتراضية.
تم َمنتجت حلقات السقوط والضغط من خالل الشارع واإلعالم، غير أن رؤى عديدة 
ظلت متشبثة بلغة الحوار واالنتقال السلمي للسلطة لكن ذلك أمر لم يروق لعرابي 
الربيع الذين لم يدركوا المآالت، إذ كان ال بد من قطع كل حبال الود للوصول إلى 

القعر بأقصى سرعة، وهو ما صارت عليه األمور الحقا رغم األصوات المحذرة.  
اقتحام  ثم  المارة؛  رؤوس  على  الشوارع  في  الطائرات  إسقاط  عمليات  بدأت 
المعسكرات وقتل أبناءنا وإخواننا من الضباط واألفراد، ثم الترتيب لعمليات قمع 
الشهر  في  إليه  الوصول  تم  وقد  رئيسي  هدف  الرئاسة  دار  كان  وهمية،  ومجازر 
الحرام وأثناء الصالة، ثم التخطيط إلسقاط كل مالمح النظام، وبدأ اإليعاز للعديد من 

القيادات الفاسدة باالنشقاق حتى تبينت الصورة واكتمل المشروع.
اليوم نحن أمام أسوأ النسخ المشوهة من حاكم بليد يدعي أنه امتداد إلله السماء، 
الخالفة  قرنًا وإعادة  قتلوه قبل 14  الحسين ممن  ثأر  تتمثل في أخذ  وأن وظيفته 

والوالية إلى أصحابها من البطنيين

الذكرى الـ 60 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة التي قضت على أسوأ نظام كهنوتي 
في شمال الوطن وكانت المنطلق الرئيسي لتفجير ثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة 
في جنوبه، واألساس المتين لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة وبناء اليمن الجمهوري 

والديمقراطي والتنموي الحديث...
اليوم وبعد مرور ستون عام من عمر ثورة الـ 26 نستقبل الذكرى الـ 60 لهذه الثورة 
الخالدة التي حررت الوطن من االستبداد واالستعباد واالستغالل واالستعمار والتجهيل 
والدكتاتورية  اإلمامة  وعادت  واالستعباد  االستبداد  عاد  وقد  واإلذالل  والتفقير 
وجوه  تعدد  وقد  اليوم  نستقبلها  واألشكال،  األلوان  بمختلف  واالستعمار  والوصاية 
الطغاة وزاد عدد العبيد والعلوج واألذيال وعادت الفوارق واالمتيازات بين الطبقات، 
وانحصر المجتمع اليمني بين أقلية قليلة ثرية وغنية غناء فاحش، وغالبية عظمى 

مسحوقة وفقيرة فقراً مدقع.
قويا  وطنيا  جيشاً  أنشأت  التي  المباركة  الثورة  لهذه  الــ6٠  الذكرى  نستقبل  اليوم 
قادرا على حماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها، وجيشنا الوطني قد تم التآمر عليه 
موحد  جيش  دون  ونحن  نستقبلها  وتمزيقه..  وتقسيمه  وتسريحه  هيكلته  وتمت 

ومؤهل ومدرب وقادر على حماية البالد وحماية الثورة وحراسة المنجزات...
الشعب  مستوى  رفعت  التي  العظيمة  الثورة  لهذه   60 الـ  الذكرى  نستقبل  اليوم 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وقد انخفض وتراجع وهبط هذا المستوى في 

كل مجاالت وجوانب الحياة إلى أقصى درجات الهبوط وأبعد مسافات التراجع.
والعملة  األضعاف  مئات  تضاعفت  قد  واألسعار  منهار  الوطني  واالقتصاد  نستقبلها 
الوطنية منهارة وفي حالة احتضار والحياة السياسية منعدمة والحرية والديمقراطية 
مجرمة والتعبير عن الرأي جريمة والثقافة ممنوعة والمحبة والتآخي والدعوة للسالم 

محاربة ومكروهة..

والجهل  الظلم  حقبة  من  الشعب  نقلت  قد  الخالدة  سبتمبر  من   26 الـ  ثورة  إن 
والتخلف إلي عهد العدل والعلم والنور والتقدم؛ فبمجرد أن تم القضاء على النظام 
األمامي الكهنوتي أشرقت شمس الحرية وانطلقت عجلة البناء والتنمية وتحرك قطار 
والمبادئ  الوطنية  الحضرية واألهداف واألحالم  المشاريع  الجمهور حامالً معه كل 

والقيم النبيلة.
أبنائه  اليمني وضحى بخيرة  التي ناضل من أجلها الشعب  الثورة السبتمبرية  هذه 
وقياداته من أجل إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني يستمد أنظمته من روح اإلسالم 
الحنيف نعيش عيدها الـ 60 والمجتمع اليمني مقسم وممزق ويمر في مرحلة صراع 
من  المستمدة  وقوانينه  أنظمته  وعن  الحنيف  دينه  عن  تخلى  وقد  وعداء  وقتال 

الشريعة اإلسالمية السمحاء.
نستقبل العيد الستين لهذه الثورة التي حققت الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة 
واالنفصال  واألقلمة  والتشتيت  التفتيت  مشارف  على  والوطن  الشاملة  العربية 
والتقسيم والتمزيق.. نستقبل عيد ميالدها وحلم الوحدة العربية الشاملة قد تالشى 

وتعقد وانكمش إلى الحلم ببقاء الوحدة اليمنية التي أصبحت في مهب الريح.
والمنظمات  المتحدة  األمم  مواثيق  احترام  إلى  التي هدفت  المجيدة  الثورة  هذه 
مواثيقها وال  تحترم  تعد  لم  نفسها  المتحدة  الـ 60 واألمم  نستقبل عيدها  الدولية 
تطبق توصياتها وال تنفذ قرارات مجلس أمنها وال تتمسك بمبدأ الحياد اإليجابي، وال 

تتراجع عن انحيازها ألطراف الصراع في أي مجتمع ضد األطراف األخرى.
اليوم نستقبل العيد الوطني الــ60 لثورة الــ26 من سبتمبر والوطن جريحاً والشعب 
محبوكة  العدوانية  والمخططات  مجروحة  واألجواء  محروقة  واألرض  يتيماً  اليمني 

والهوية ممسوخة والدماء الزكية مسفوكة.

رفرفات األعالم بأيدي الزهور تعيد األمل

األمية والجهل والتخلف كانت سمة 
الحياة قبل ثورة 26 سبتمرب

أ/ همام السميني

لقد كانت األحوال التعليمية غاية في البؤس في عهد اإلمامة، فالمدن الرئيسية )صنعاء والحديدة 
وتعز(، يفترض أن تكون فيها مدارس حديثة ابتدائية وثانوية، إال أن الواقع أن المدارس األربع في 
هذه المدن كانت فقيرة جدا، فليس هناك أي نظام على اإلطالق وال منهج دراسي محدد، كما 
افتقدت هيئة تدريس مؤهلة أو حتى شبة مؤهلة، وبالنسبة لألرياف فلم يكن في أغلبها مدارس 
وإن وجدت تكون عبارة عن »كتاب«، يتكون من غرفة واحدة فيها معلم واحد معرفته محدودة 
ويؤول  بشكل سطحي،  يعلم  الكريم  القرآن  كتب سوى  من  هناك  وليس  والكتابة،  القراءة  في 
حسب سياسة الجالدين، مما تسبب في تخلف شامل دون خلق أي مظهر من مظاهر التجديد، 
المؤسسات  غياب  أن  كما  المجتمع،  مؤسسات  مختلف  أو  البيئة  في  اإلنتاج  وسائل  في  سواء 

الثقافية واإلعالمية، كان سببا في التجهيل المتعمد للشعب.
بهما  اتسمت  اللَذين  واالستبداد  الظلم  فداحة  اليمنيون  أدرك  سبتمبر«،   26« ثورة  نجاح  بعد 
حياتهم وحياة آبائهم خالل فترات حكم األئمة للشطر الشمالي من الوطن آنذاك، حيث فتكت 
الطبقة  أبناء  باستثناء  الشعب،  أفراد  الجهل على جميع  القاتلة، وتم تعميم حالة  بهم األمراض 
الحكم  خالل  حقبة  من  أكثر  في  جوًعا  الموت  حّد  وصل  الذي  المتعمد  وإفقارهم  الحاكمة، 

اإلمامي.
يرى معظم الشعب أن التعرجات التي أصابت طريق ثورتهم األّم حتًما ستزول، طال الزمن أو 
قصر، كما يتفاءلون بأن جميع اليمنيين سيعودون لالحتفاء بعيدها السنوي من جديد، اتفقت 
آراؤهم على أنها تمثل روح النظام الجمهوري، وأنهم يعملون على تعليم أبنائهم المعنى الحقيقي 

لها، وأن ذكراها السنوية عيد وطني راسخ.
وتبقى الشواهد كثيرة على تمجيد الشعب لثورته األّم في شمال اليمن، وثورته األّم ضد االحتالل 
والفوضى  واالستبداد  واالنقسام  التشظي  حالة  من  الرغم  وعلى  الجنوب،  في  أيًضا  البريطاني 
التي تعيشها البالد، إال أن هذه الحالة تحديًدا، أحيت فيهم المزيد من الشغف والتمجيد لثورة 

السادس والعشرين من سبتمبر، على كافة الجوانب المعرفية والثقافية والسياسية أيًضا.

21 سبتمرب ٢٠١٤م ذكرى غدر
 وطن يف سجل التاريخ اليمني

أ /فالح أنور

التردي  زمن  في  بجد  والتعبير  الكتابة  عن  أعجز  أحيانا 
والمعاناة، تذكرت هذا اليوم األسود الذي يحتفل فيه الحوثيون 
يتجه  الذي  االنهيار  وحجم  الوضع  لخطورة  اليستحون  فإنهم 
يحدث  ما  مرارة  يكتب عن  أن  يريد  ال  ذا  فمن  الوطن،  إليه 
في وطني، لذا وجدت نفسي مدفوعا للكتابة عن هذا اليوم 
الوطن  الذي يعيشه  الوضع  األسود ومحذرا من استمرار هذا 

اليوم.
بسطو  مرير  لواقع  والخنوع  الوهن  نقبل  ال  يا وطن  وألجلك 
الصادقة  بالكلمة  وسنستمر  الدولة  على  مسلحة  مليشيات 

المخلصة سالحنا الذي لن يخذلنا أو نخذله.
من  الوطن  ألعداء  الصادقة  الكلمة  سنوجه  وطن  يا  ألجلك 
مليشيات وسماسرة وانتهازين ومرتشين ومزورين ومتسلقين 
بالوطن  ثعبث  زلت  وال  عبثت  التي  الغادرة  الوجوه  وكل 

وثرواته.
ذكرى 21 سبتمبر ذكرى وفاة غدر وذكرى ألم وانكسار خاطر 
لكل اليمنيين لقد باع )الحوثيون( الغالي والنفيس في وطني 
برخص التراب أهانوا جنسية اليمني باعوا كل شي باقي، سرقوا 
لكن  يستحون،  وال  وطني  جسد  في  نهشوا  ودمــروا،  ونهبوا 
الشعب  اوقدوها، سينتفض  التي  نارهم  سيسقطون ستأكلهم 
طمعهم  الوطن  وسيفضح  ركامهم  رماد  وسينفض  جديد  من 

ووحشية سلوكهم وسيولد فجر جديد من رحم المعاناة.
أما السلبية التي يتحلى بها المواطنيين تحت سيطرة الحوثي 
لهؤالء  التصدي  في  الوطني  الواجب  إهمالهم  في  لألسف 
مستمرين  جعلهم  مما  عنهم  والسكوت  ولجرائمهم  الشرذمة 
في جرائمهم وانتهاكاتهم وكان عليهم واجب التصدي لجماعة 
قضت على شيء اسمه الوطن وسيبقي ذكرى يوم 21 سبتمبر 

يوم أسود بغدر وطن في سجل التاريخ اليمني.

مع ذكريات الثورة يؤسفنا الحديث عن الترسب من التعليم

د/ طه حسين الروحاني

بحسب  العامة  الثانوية  المتحانات  المتقدمون  الطلبة  أعداد 
صفحة وزارة التربية والتعليم في صنعاء ووفقا إلعالنات النتائج 

واالحصاءات التي تقوم بها الوزارة سنويا كالتالي: 
1. العام الدراسي ٢٠١٥/ ٢٠١٦م : ١٩٨ الف 
2. العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩م : ١٩٣ الف 
3. العام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م : ١٨٧ الف 

وبحسب  اليمن  في  السكاني  النمو  معدل  أن  العلم  مع 
االحصاءات التراكمية منذ العام ٢٠٠١م يتراوح بين ١,٨٨٪ الى 
٣,٤٨٪، وهو ما يعني ان اعداد الطلبة المتقدمون المتحانات 
الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م يجب أن يكونوا 

٢٣٢ ألف طالب وطالبة على أقل تقدير وليس ١٨٧ ألف، 
لصف  التعليم  من  المتسربين  أعداد  أن  أيًضا  يعني  ما  وهو 
واحد من مرحلة واحدة خالل العام الدراسي الماضي فقط بلغ 
٤٥ ألف طالب وطالبة عن المتوقع وفق نسبة النمو السكاني، 
المرحلتين  بقية صفوف  على  قياسه  يمكن  التسرب  وأن هذا 
بمعدل تسرب وصل إلى ٢١٪ عن المتوقع، مع قابلية ارتفاعه 

سنويا وفق مؤشر االنحدار السنوي.
الشوارع  زينة  األيام  هذه  مثل  في  نقول:  الغالية  وبالمناسبة 
المباني  أغلب  على  المضاءة  والتشكيالت  والكمبات 
وأبواب  وسيارة،  ومحل  بيت  كل  فوق  واألعالم  والمؤسسات، 
وأبيض،  أسود  األرصفة  وبلدورات  السماوي،  باللون  المحالت 
كل  في  الحديدية  والعقود  االبيض،  باللون  األشجار  وجذوع 
شارع، والبلدية تهاجم المحالت وترفع مخلفاتهم، وحملة نظافة 
ورصف وصيانة للشوارع ال تنتهي إال ليلة ٢٦ سبتمبر، وعبارة 
النارية التي ال  ٢٦ سبتمبر المضاءة فوق جبل نقم، واأللعاب 
الهيلوكبتر توزع »الجعالة«  الثورة، وطائرة  ليلة عيد  تطلق إال 
على المواطنين صباح يوم العيد، وصرف راتب أو نصف راتب، 
ومكافئات للموظفين المدنيين والعسكريين، و«تعيون« شهر 
وحتى  وبطانيات  جديدة  عسكرية  وبــدالت  للعسكر  كامل 

مسجالت و«روادي« و«نواظير«،
تبدأ  سبتمبر  شهر  في  يوم  أول  ومن  األيــام  هذه  مثل  في 
اإلذاعة  في  الثورة  باحتفاالت  الخاصة  البرامجية  ــدورات  ال
الثورة،  وقبل  واليوم،  األمس  بين  الثورة  وبرامج  والتلفزيون، 
وشوف الصورة، والشعر في موكب الثورة، ومنجزات سبتمبرية، 
وإعادة لمسلسالت الفجر والحرية، ومقابالت مع ثوار سبتمبر، 
ونشرة األخبار الطويلة، ووضع حجر األساس وافتتاح المشاريع 
يوميا، والمتابعات االخبارية، وتهاني الملوك والزعماء والرؤساء 
كل  من  الثورة  اعياد  احتفاالت  ونقل  الثورة،  أعياد  بمناسبة 
الوطنية والحماسية، ودمت يا سبتمبر  المحافظات،  واالغاني 

التحرير ويا فرح ياسلى. 

التحرير من  الجماهير إلى ميدان  في مثل هذه األيام تتوافد 

لصنعاء لحضور ومشاهدة جزء  المجاورة  والمحافظات  القرى 

الشعبية والرقصات والبرع والمزمار واللحجي  من االحتفاالت 

مطاعم  من  واألكــل  والتسوق  الثورة  مارد  جنب  والتصوير 

الباعة  ومن  جمال  وشارع  عبدالمغني  علي  شارع  ومحالت 

المتجولين، والصالة في قبة المتوكل والنهرين والجامع الكبير 

الشعلة،  إيقاد  حفل  من  أيام  قبل  وحتى  والنزيلي،  والبهمة 

شوارع  في  مسائية  بجوالت  تقوم  صنعاء  في  الساكنة  واألسر 

وشيراتون  نقم  منطقة  إلى  وتصعد  والمضاءة  النظيفة  صنعاء 

صنعاء  لمشاهدة  والمصري  الصيني  والقبر  عصر  جبل  وإلى 

والعشاء هناك أحيانا. 

في مثل هذه األيام التدريبات الشبابية والرياضية في جامعة 

الفنية،  المدرسة  في  الخلفية  واللوحات  القديمة،  صنعاء 

والمعسكرات  االعدادية،  المرحلة  لطلبة  الصيفية  والمراكز 

الصيفية لطلبة المرحلة الثانوية، وبروفات العروض العسكرية 

للبروفات،  تنقلنا  التي كانت  السبعين، و«البوابير«  في ميدان 

»الغسوس«  أصحاب  مع  لنا  المنتظرة  الماء  و«وايــتــات« 

التي كانت تصرف  والبواتي  الرياضية  والبدالت  و«الجلجالن«، 

لنا مرتين، بدلة في التدريبات وبدلة ليلة العرض، واألربعة ريال 

أبو  بسكوت  ونصف  يماني  واحد  مع  يومي  ونصف مصروف 

ولد، وعرض الكشافة وأهداف الثورة وإيقاد الشعلة في ميدان 

التحرير ليلة العرض.

زعماء  نستقبل  المطار  شارع  في  ونحن  األيام  هذه  مثل  في 

الثاني  واليوم  عصر،  إلى  الصباح  من  العربي  التعاون  مجلس 

كانت البروفة النهائية وبحضور الرئيس شخصيًا، واليوم الثالث 

صباح العيد كان العرض العسكري والشبابي في ميدان السبعين 

وما  الشمس،  قبل شروق  العسكر  ناقالت  إليه  أوصلتنا  والذي 

أن وصل الرئيس وضيوف اليمن الملك حسين والرؤساء صدام 

في  مقاعدهم  وأخذوا  عرفات  وياسر  مبارك  وحسني  حسين 

بدأت  السماء،  تجوب  والهيلوكبتر  الحربية  والطائرات  المنصة 

الموسيقى بعزف السالم الجمهوري في ظل راية ثورتي وبعد 

االستئذان بالعرض تحركت السرايا وكانت أفئدتنا تخفق فرحا 

ورؤوسنا تعانق السماء، انتهينا من العرض ثم انتقلنا إلى ملعب 

الثورة واستمعنا الى كلمة الرئيس في عز شمس أيلول من عام 

١٩٨٩م.

مدينون لــ 26 سبتمبر بكل نسمة أكسجين نستنشقها في الهواء الطلق، ومن نوافذ 
كبيرة بقمريات في جدران بيوتنا الصغيرة.. مدينون لهذا اليوم القدسي المبارك بكل 
حرف نكتبه اآلن، متحررين من رهاب المفسر وفوبيا القاووق والفتوى والوشاح.. 
بكل خطوة مشتها أقدامنا بال قيد وِمْرَود .. بكل حذاء حلمت به قدم جدي القديم 

وُحرِّم عليه.
وها أنذا أمخر به الشارع الرئيسي ليالً ويطرطق تحت أضواء العيد الستين، أدام الله 
ظله وضوءه.. بكل ليلة نمناها بال قمل وكتن وحكيك، بكل نومة وحلم سعيد ساورنا 
في المنام أو اليقظة.. بكل نظرة مطمئنة في القمر وهمسة وادعة في ساعة سحر، 
دون أن تترقب خيفة هجمة عكفي يبغتك من جبا البيت، وإال لماذا نبحت كالب 

القرية في هذا الوقت تحديدا؟!
مدينون لـــ26 بكل إطاللة كاملة من شرفة واسعة في الطابق العلوي.. ال سجف 

في  العابرين  إلى  عين  شزرة  نظراتك  منه  تتسلل  ستارة  شق  وال  بسمتك،  يوارب 

رابعة الظهيرة.. بكل اسم أطلقناه بحرية وبقرار ذاتي على أبنائنا، شوارعنا، المحال 

دونما  المساء،  وفكاهات  والمساجد  واإلصدارات  المكاتب  والمدارس،  واألسواق 

استصدار أذن شخصي مسبق من اإلمام، إن شاء منع، وإن شاء منع..

مدينون بأسمائنا الجديدة المتعددة لسبتمبر.. أسماؤنا التي كبرت عن صيغ التصغير 

والفرز الوصفي ولمز اللقب، وصارت من بداهة األشياء.. أسماؤنا نحن، دونما عناء 

نفسي لنفسر لآلخرين المغزى والمعنى من وراء اختياراتنا العادية.

 مدينون لــ26 بوجودنا بشراً من جيز الناس، أوادم مثل خلق الله من بني اإلنسان 

المعززين المكرمين، ال سقط متاع وبعرة تدل على البعير تحت حوافر اإلبل في 

طريق الرقيق.

سبتمرب المجيد به نفرح 
ولفقدانه نرتح

د/ عبدالله صالح

تواصلت  جسيمة  وتضحيات  نضاالت  ثمرة  سبتمبر   26 ثورة 
لعقود من الزمن... وبفضل هذه الثورة العظيمة تساوى أبناء 
قاضي،  وال  سيد  فال  والدستور،  القانون  أمام  اليمني  الشعب 
وال قبيلي، وال مزين، وتساوت القرية والمدينة، في المشاريع 
والطبيب  المدرس  المدينة  من  تخرج  ومثلما  والخدمات، 
من  تخرج  كذلك  واألديب،  والمثقف  والمهندس  واألكاديمي 
معظم  إن  بل  و...،  والطبيب  واألكاديمي  المدرس  القرية 
أبناء  من  العلمية  والمجاالت  واألدب  الثقافة  في  النابغين 

المناطق الريفية.. 
وبناء عليه، إذا كان هناك من تعظيم وتمجيد وتقديس فهو 
اليمن  تاريخ  في  الوحيدة  الثورة  ألنها  سبتمبر،   26 لثورة 
والكرامة  الحرية  الشعب  منحت  التي  والحديث،  القديم 
والعدالة والمساواة والديمقراطية والصحة ومجانية التعليم.. 

وإذا كان هناك من بكاء وعويل وندم وقهر وحزن ورثاء، فهو 
كل  الشعب  فقد  يعني  ضياعها  ألن  سبتمبر،   26 ثورة  على 
المكتسبات التي نالها ببركة هذه الثورة، وفي مقدمتها مجانية 

التعليم، والحرية، والعدالة، والمساواة، والعيش الكريم..
احتفلوا بثورة 26 سبتمبر، واغرسوا أهدافها وقيمها في نفوس 
والجامعات،  المدارس  في  وطالبكم  البيوت،  في  أوالدكــم 
والتفريط  حية،  ثورة  فهي  االجتماعي،  التواصل  وسائل  وفي 
وعودة  المستقبل،  وموت  القادمة،  األجيال  موت  يعني  فيها 

التخلف والجهل والمرض والعصبية الجاهلية والعنصرية..
والرحمة  الجمهورية،  وتحيا  الخالدة،  سبتمبر   26 ثورة  تحيا 

والخلود لشهدائهما النبالء واألبرار.

أ/ ماجد الحرازي

الدموع بينما تسيل كأنها الوطن، هذا هو الوطن، وهذه 
أحالم المستقبل، عن الوطن العظيم، عن العشق الممزوج 
مع الخوف، الحب المترنح بعشقه للوطن، هذا هو عرضنا 
الشعبي العظيم، وهذا هو الوقوف التام في حضرة الوطن، 
مع  الممزوجة  األلحان  والوفاء،  بالحب  الرنانة  الكلمات 
القلوب واألحالم، هذا هو الوطن، في صورة مدرسة، وهذه 
هي القوة الجبارة، واالنتصار السياسي الطويل، وهذا العلم 
هي  والوفاء،  بالحب  المحلقة  واأللوان  بالسالم،  الممدود 
التعايش  الوطن والسالم،  الشعب واألجيال،  يريده  ما  كل 

والتنمية، الوطنية كأنها الدين الوحيد. 
وقلوبنا  قلوبنا  هذه  ومستقبلنا،  وأغانينا  أرواحنا  هذه 
وقلوبنا بينما تغني للوطن وللوطن وللوطن، وال سواه، ولنا 
العالمي  يومنا  نريده، وهذا  الذي  جميًعا.. هذا مستقبلنا 
وأرواحنا  كأعالمنا  المرفرفات  الفتيات  وهذه  العظيم، 
هذا  على  الله  الله  شيء،  وكل  وهويتنا  ونهجنا  وقلوبنا 
على  العظيم،  اليماني  األلق  هذا  على  المقدس،  المقام 

هذه الزهور الراقصات باألمل. 
في رصيد تعز هذه المدينة األسمى، ال تتوقف دائًما عن 
يأخذني  مرة  كل  وفي  تعز،  إلى  أعود  دائًما  أنا  الجمال، 
اليأس يأتيني األمل من تعز، عودوا إلى تعز يا رفاق، فصدر 

تعز، يضيء  يا  يعرفنا، مهما هجرناه، سيبقى نشيدْك  األم 
الغريب،  بيت  عبيرك  سيبقى  الحائرين،  على  الطريق 
رغم  شبابك،  سيبقى  الحزين،  وحلم  الضعيف  وسيف 

الليالي، ضياء يشع على العالمين.
األسلحة  هذه  كل  األهمية..  بالغ  موضوع  ننسى  وال 

بها،  يتباهون  التي  والذخائر  والطائرات  والصواريخ 
الرئيس  صالح،  عبدالله  علي  بيد  كانت  بها،  ويتحاربون 
بها جميًعا، لكنه لم  بإمكانه سحقهم  اليمني األخير، كان 
الجامعة، ثم غادر،  للثائرين في ساحات  تركها  يفعل، بل 
الشعب،  ودولة  ومؤسساته  إرثه  على  ليحافظ  لهم  تركها 

القيام  ويومها قال لهم: لن تتمكنوا من االحتفاظ بها، أو 
من  بها  ستتحاربون  بل  والوطن،  الشعب  تجاه  بواجباتها 

طاقة الى طاقة، وسيسقط بعدي كل شيء.
الدولة  سقوط  النظام،  سقوط  معنى  بالحرف:  قالها  لقد 
وبقيت  شيء،  كل  سقط  وبالفعل  والثورة،  والجمهورية 
الدولة والجيش فريسة للمغامرين، وتبخر كل  آثار  بعده 
شيء  كل  تبخر  والنظام..  الدولة  عن  األخاذ  البهاء  ذلك 
النظام  عن  الشامخة  ذكــراه  الناس  قلوب  في  وبقيت 
الدولة  وطن  على  بعده  يتحسر  الشعب  وبقي  والدولة، 
اليوم  وهاهم  الراحلين،  األبطال  كآخر  ويبكيه  الواحدة، 
ودباباته  وأسلحته  بإرثه  اليمن  أرجاء  كل  في  يتباهون 

وطائراته وصواريخه العمالقة! 
المؤامرة  وأنه  السبب،  أنه  سيقولون  جيًدا،  هذا  أعرف 
وقنواتهم  مناسباتهم  كل  في  هذا  سيقولون  الكبرى! 
العجز  أن  يعلمون  ال  لكنهم  العسكرية،  وعروضاتهم 
حضرة  في  مجدية  تعد  لم  البالية  واالتهامات  واألعــذار 
كل  جيًدا  يعرفون  الناس  هؤالء  وكل  والوطن،  الشعب 
أن  لطالما خشيت  أخيرًا،  وراءها!   وما  األحداث  تفاصيل 
الحميريين،  الرؤساء  آخر  هو  صالح  عبدالله  علي  يكون 
الرؤساء الذين يشبهوننا ويشبهون آباءنا وأحالمنا وحياتنا، 
وبالفعل هذا ما حدث، يبدو حتى اللحظة أنه آخر الرؤساء 
عن أحالمنا والوطن! بالرحمة أيها الرئيس األخير، بالرحمة 

والخلود.  لن يمروا، وسنبقى هنا كذاكرة ال تموت.
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ما هي جرثومة المعدة؟

البوابية  الملوية  أو  الحلزونية  أو  المعدة  جرثومة 
لهذه  يمكن  ملتوي،  أو  حلزوني  شكل  له  ميكروب 
الجرثومة أن تدخل إلى جسمك وتستوطن في جهازك 
الهضمي وبعد سنوات عديدة، يمكن أن تسبب ندبات 
العلوي  والقسم  بطانة معدتك  على  القرحات(  )اسمها 
من أمعائك الدقيقة، حتى أن جرثومة المعدة يمكن أن 

تسبب إصابة بعض الناس بسرطان المعدة.

انتشار جرثومة المعدة

جرثومة المعدة جرثومة شائعة جداً، حيث تفيد مراكز 
جرثومة  أجسامهم  في  يوجد  البشر  ثلثي  أن  البحث 
تبين   ،2014 عام  نشرت  دراسة  وفي  البوابية،  الملوية 
للباحثين أن جرثومة الملوية البوابية منتشرة جداً بين 
كانت  المعدة  جرثومة  أن  البحث  في  وظهر  األطفال، 
األلم  مثل  األطفال  منها  يشكو  أعــراض  وراء  السبب 
الجرثومة  وكانت  الطعام،  تناول  عن  واالمتناع  البطني 
بيئات  في  يعيشون  الذين  األطفال  بين  انتشاراً  أكثر 

مكتظة ويعانون من ظروف اقتصادية متدنية.
في  لألبحاث  الوطني  المركز  أعدها  دراسة  وخلصت 
بين  المعدة  جرثومة  انتشار  أن  إلى  بمصر  الجيزة 
األطفال المصريين مرتفع جداً؛ يصل إلى حوالي 72% 
المعدة  تتخطى  عندهم  البوابية  الملوية  تأثيرات  وأن 

لتصل إلى أجزاء أخرى من الجهاز الهضمي.

أعراض جرثومة المعدة

ال يظهر عند كثير من المصابين بعدوى جرثومة المعدة 
في  ولكن  عالمات،  أو  أعراض  أية   - البوابية  الملوية   -
نفس الوقت قد يظهر عند الشخص المصاب بها طيف 

واسع من األعراض.
تشمل  أن  فيمكن  هضمية،  بقرحة  الشخص  أصيب  لو 
الجزء  في  حارق  أو  ممض  ألم  وجود  عنده  األعــراض 
العلوي من بطنه، هذا األلم قد يسوء في الليل أو عندما 
تكون معدته فارغة أو بعد األكل ببضع ساعات )لذلك 
يسمى ألم الجوع(، يصف المريض األلم بأنه ألم قارص 
عادًة، وهو يأتي ويذهب، ويمكن أن يخف األلم عند 

أخذ مضادات الحموضة مؤقتاً أو بعد األكل.
هذا  عندك  ظهر  إذا  الطبيب  تستشير  أن  عليك  يجب 
يزول  ال  ألم شديد  من  عانيت  إذا  أو  األلم،  من  النوع 
مع  تترافق  قد  التي  األخرى  األعراض  تتضمن  عفوياً، 
باالنتفاخ،  الشعور  متواصل،  “تجشؤ  البوابية:  الملوية 
تناول  عن  امتناع  أو  الشهية  فقدان  تقيؤ،  أو  غثيان 

الطعام، نقص وزن غير مقصود، رائحة نفس كريهة”.
أن  يمكن  شائعة  أعــراض  هي  ــراض  األع هذه  أن  إال 
نصادفها في كثير من االضطرابات، كما أن بعض أعراض 
الحلزونية البوابية يمكن أن تظهر عند أشخاص أصحاء ال 
يعانون من مشاكل، هذه األعراض شائعة، لكن لو بقي 
أي منها متواصالً أو إذا أثار مخاوفك فمن المستحسن 
أن تراجع الطبيب، كما يجب أن تشاور الطبيب فوراً إذا 
الحظت وجود دم في برازك أو تقيؤك أو إذا كان برازك 

أسود اللون )زفتي اللون(.

ما هي مضاعفات عدوى الملوية البوابية؟

اإلصابة  إلى  البوابية  الملوية  عدوى  تؤدي  أن  يمكن 
بالقرحات الهضمية، إال أن العدوى ذاتها أو القرحة قد 
تقود إلى مضاعفات أكثر خطورة، ومن تلك االختالطات:

تصل  عندما  يحدث  أن  يمكن  والذي  داخلي:  -نزيف 
القرحة إلى وعاء دموي وتؤدي لتمزقه.

-االنسداد: والذي يحدث عندما تمنع التندبات الحاصلة 
بسبب القرحة الطعام من مغادرة المعدة.

القرحة عبر جدار  تنفذ  -االنثقاب: وهو يحدث عندما 
المعدة.

عدوى  وهو  الصفاق،  التهاب  أو  البريتوان  -التهاب 
تصيب البريتوان، أو بطانة تجويف البطن.

المصابين  األشخاص  أن  العلمية  الدراسات  تظهر  كما 
أكبر  خطر  تحت  يكونون  البوابية  الملوية  بعدوى 
بجرثومة  اإلصابة  أن  صحيح  المعدة،  بسرطان  لإلصابة 
أن  إال  المعدة،  بسرطان  لإلصابة  رئيسي  المعدة سبب 
يصابون  ال  البوابية  الملوية  بعدوى  المصابين  غالبية 

بسرطان المعدة.

جرثومة المعدة عند األطفال

تختلف اإلصابة بجرثومة المعدة عند األطفال بالمقارنة 
مع البالغين بنوعية األعراض وبنسبة االنتشار وبأنها ال 

تسبب سرطان معدة عند األطفال.
الملوية  غالبية حاالت عدوى  تكون  البالغين،  كما عند 
البوابية عند األطفال »صامتة« وال تتسبب بأي أعراض، 
إما  ترجع  فإنها  بأعراض  المعدة  جرثومة  تسببت  لو 

لوجود قرحة هضمية، أو اللتهاب معدة.
الغثيان  األطفال  عند  المعدة  التهاب  أعراض  تتضمن 
والتقيؤ واأللم البطني، مع أن هذه األعراض نالحظها في 
كثير من األمراض التي تميز سن الطفولة، العرض األكثر 
قرحة  وجود  عند  والبالغين  الكبار  األطفال  عن  شيوعاً 
هضمية هو األلم الحارق أو القارص في البطن، تحت 
األضالع وفوق السرة عادًة، يسوء هذا األلم عندما تكون 
المعدة فارغة، ويتحّسن بعد األكل أو شرب الحليب أو 

تناول مضادات الحموضة.
تنزف القرحة عند األطفال كثيراً، ما يتسبب بظهور دم 
التقيؤ )تقيؤ دموي( أو التغوط الزفتي )براز أسود  في 
أو أحمر أو بلون القطران(، قد ال تكون األعراض واضحة 
عند األطفال األكبر عمراً ما يجعل تشخيص الحالة صعباً.

جرثومة المعدة والحمل

يبدو أن اإلصابة بجرثومة المعدة عند الحوامل تترافق 
من  شديد  شكل  وهو   ، المفرط  الحملي  القيء  مع 
تبين  األخيرة  اآلونة  وفي  الحمل،  أثناء  والتقيؤ  الغثيان 
المعدة  بجرثومة  اإلصابة  بين  قوية  عالقة  هناك  أن 
وبين حدوث االضطرابات الحملية، السيما عندما تكون 
الحامل مصابة بفقر الدم أو قلة الصفيحات أو اإلجهاض 

أو تسمم الحمل أو حتى بحدوث تشوهات جنينية.
اإلصابة  عند  الحامل  للمرأة  بالنسبة  أكثر  مقلقاً  األمر 
لقلق  نظراً  الجرثومة،  المعدة هو طرق عالج  بجرثومة 

األم من سالمة األدوية على صحة جنينها.
المعدة عند  يوجد عدة خيارات لعالج عدوى جرثومة 

الحامل، وال يوجد حتى اآلن أي دليل دولي الستخدام 
األدوية، لذلك يرجع هذا لتقييم األطباء لكل دواء على 
تماماً  الطبيب  بتوصيات  تلتزم  أن  للحامل  بد  حدة وال 

فيما يتعلق باألدوية.
جرثومة المعدة وأمراض القلب

خارج  بأمراض  المعدة  ارتباط جرثومة  عن  الكثير  قيل 
الشرايين  وأمراض  السكر  مرض  مثل  الهضمي،  الجهاز 
عند  التاجي  الشريان  أمراض  خطورة  تزداد  التاجية، 
الملوية  جرثومة  أن  ويعتقد  مزمنة،  بالتهابات  اإلصابة 
البوابية ترفع خطر نشوء الصفائح العصيدية التي تؤدي 

لتضيق وانسداد الشرايين التاجية.
أظهرت عدة دراسات بدءاً من منتصف تسعينيات القرن 
الماضي وجود ارتباط بين جرثومة المعدة وبين أمراض 
الشرايين التاجية، فقد أظهرت إحدى الدراسات المهمة 
أن %59 من مرضى الشرايين التاجية كان عندهم أدلة 
البوابية، وهو مؤشر مهم  على اإلصابة بعدوى الملوية 

على ارتباط عدوى جرثومة المعدة بأمراض القلب.

أسباب جرثومة المعدة

جرثومة  وهل  بالمرض؟  المعدة  جرثومة  تصيبك  كيف 
أن  يظنون  لعقود طويلة  األطباء  بقي  المعدة خطيرة؟ 
قرحات المعدة ترجع للتوتر النفسي واألطعمة المتبلة 
معيشية  عادات  وإلى  والتدخين  الحامضة  األطعمة  أو 
الملوية  جرثومة  العلماء  اكتشف  عندما  لكن  أخرى، 
البوابية عام 1982م، عرفوا أنها كانت تقف وراء معظم 
حاالت القرحات الهضمية، سواء أكانت في المعدة، أو 

الجزء العلوي من األمعاء الدقيقة )االثنا عشري(.
الجسم  إلى  تدخل  أن  بعد  البوابية  الملوية  تهاجم 
الطبيعية  األحوال  في  تحميك  والتي  المعدة،  بطانة 
هضم  أجل  من  الجسم  يستخدمها  التي  الحموض  من 
من  يكفي  ما  الجرثومة  تسبب  أن  بعد  األطعمة، 
التخريب، يصير بإمكان الحموض أن تجتاز البطانة، وهو 
ما يؤدي إلى تشكل القرحات، هذه القرحات يمكن أن 
إلى  تؤدي  قد  أو  التهابات،  تسبب  وأن  نزيفاً،  تحدث 

تندبات تعيق الطعام من التقدم في الجهاز الهضمي.
يمكن أن تنتقل الملوية البوابية لك من الطعام أو الماء 
البلدان  في  الجرثومة أكثر شيوعاً  الطبخ،  أواني  أو من 
وأنظمة  نظيف  ماء  لوجود  تفتقد  التي  والمجتمعات 
الشخص  يلتقط  أن  يمكن  كما  جيدة،  صحي  صرف 
الجرثومة عند التماس مع لعاب شخص مصاب بالعدوى 

أو مع سوائل جسمه األخرى.
فترة  في  المعدة  بجرثومة  الناس  من  كثير  يصاب 
البلوغ  فترة  في  فيها  تصاب  أن  يمكن  لكن  الطفولة، 
الجسم  في  البوابية  الملوية  جرثومة  تعيش  أيضاً، 
لسنوات قبل أن تبدأ األعراض، إال أن كثيراً من األشخاص 
أجسامهم  في  البوابية  الملوية  جرثومة  توجد  الذين 
األطباء  يعرف  أبداً، ال  تظهر عندهم قرحات معدية  ال 
لَم تظهر األعراض عند أشخاص دون غيرهم من  تماماً 

المصابين بعدوى جرثومة المعدة.

هل جرثومة المعدة ُمعدية؟

تعد جرثومة الملوية البوابية على أنها ُمعدية، ويمكنها 

اللعاب،   “ طريق:  عن  آخر  إلى  شخٍص  من  تنتشر  أن 
عادات  الطعام(،  أو  الماء  يصيب  )الذي  بالبراز  التلوث 

النظافة السيئة”
يرى الباحثون أن البشر يصابون بعدوى الملوية البوابية 
أهاليهم  من  لهم  الجرثومة  تنتقل  عندما  أطفال  وهم 
وأقاربهم، الجرثومة هي سبب رئيسي لحدوث قرحات 

في المعدة واالثنا عشري.

عوامل خطورة اإلصابة بجرثومة المعدة

الملوية  بجرثومة  لإلصابة  عرضة  األكثر  هم  األطفال 
ضعف  إلى  عندهم  األعلى  الخطر  ويرجع  البوابية، 
اإلصابة  خطورة  وتعتمد  الصحية،  بالعادات  التزامهم 
واألحوال  البيئة  ظروف  على  جزئياً  المعدة  بجرثومة 
المعيشية، وتكون خطورة إصابتك أعلى في حال كنت: 
“تعيش في دولة من الدول النامية، تقيم في مكان فيه 
أفراد مصابين بجرثومة المعدة، تقيم في مكان مزدحم 
في  تساعد  والتي  الساخنة،  المياه  توافر  عدم  بالناس، 

المحافظة على نظافة األماكن وخلوها من الجراثيم.
نعرف اآلن أن القرحات الهضمية ال تحدث بسبب التوتر 
بسبب  فعلياً  تحدث  لكنها  حامضة،  مأكوالت  تناول  أو 
هذا النوع من الجراثيم، يصاب نحو %10 من المصابين 

بعدوى الملوية البوابية بقرحات هضمية.

عالج جرثومة المعدة

األمثل  العالج  وصف  في  الصيدلي  أو  الطبيب  يبدأ 
للميكروب الحلزوني بعد إجراء بعض الفحوصات للتأكد 
من اإلصابة، وقد تصل مدة عالج جرثومة المعدة لعدة 
أسابيع للحصول على النتيجة المرغوب فيها، إذ يعتمد 

هذا العالج على عدة أدوية، أهمها:
المضادات  استخدام  من  بد  ال  الحيوية:  -المضادات 
الحيوية مع أغلب الحاالت، وفي أحيان كثيرة يستخدم 
المعدة  أكثر من مضاد حيوي واحد في عالج جرثومة 
لعائلة  التابعة  الحيوية  المضادات  وتعد  نهائياً، 
تتراسيكلين،  أو  أموكسيسيلين،  أو  كالريثرومايسين، 
في  تستخدم  التي  المضادات  أهم  ليفوفلوكساسين  أو 

العالج طبقاً آلخر التوجيهات الطبية العالمية.
-األدوية المضادة للحموضة: تستخدم مثبطات مضخة 
لتقليل  غالباً   )Proton pump inhibitor( البروتون 
بانتوبرازول  األدويــة  تلك  أهم  ومن  المعدة،  حمض 
 ،)Lansoprazole( النسوبرازول  أو   ،)Pantoprazole(
إيسوميبرازول  أو   ،)Omeprazole( أوميبرازول  أو 

.)Rabeprazole( أو رابيبرازول ،)Esomeprazole(
 :)H2-antagonist( 2 مضادات مستقبالت الهيستامين-
قد تستعمل تلك األدوية في بعض الحاالت، ومن أهمها 

فاموتيدين، ورانيتيدين.
- بيسموت ساب سيترات الذي يساعد على قتل جرثومة 
العدوى  بسبب  يحدث  الذي  اإلسهال  وعالج  المعدة 
البكتيرية، لكن ال يوجد هذا الدواء في جميع البالد، إذ 
الدواء  الدوائية، مثل سوق  ال يتوفر في بعض األسواق 

المصري وغيره.
التابعة  الجراثيم  مضادات  أحد  وهو  -ميترونيدازول: 

لعائلة نيتروميدازول.

السؤال األخري

من  هو  الوطن  هل  عديدة،  وتساؤالت  صعبة  معادلة 
نحتويه  من  نحن  ومآسينا؟!..أم  مواجعنا  بكل  يحتوينا 

ونخبئه في ثنايا القلب قهراً ونبكيه ألماً؟.
أبناءه  جثامين  بتشييع  منشغل  بالدماء،  مضرج  وطن 
موحشة،  غربة  في  الخارج  في  للعالج  أو  المقابر  إلى 
ديناميكية عجيبة، ومتتالية غريبة تلك التي ينتهجها دون 
فتور أو كلل أو ملل، ودون توقف حصاد ما بعده حصاد، 

تمتهنه آلة القتل بكل عناد وافراط مستفيض.
في يوم من األيام أردت أن أنفض عني غبار عزلتي، ألرى 
أحوال العباد وما حل بالبالد، وتركت قلعة الظالم، لعلي 
أرى من وراء الجبال الشامخة الشمس وهي تبدأ بالظهور 
من وراء الجبل لتنشر ردائها الذهبي على األرض والجبال.

العجب  رأيــت  مدينتي،  ومتاهات  أزقــة  بين  فذهبت 
في  أنني  أو  مدينتي،  ليست  هذه  ربما  ربما..  العجاب، 
كوكب آخر؟!.. ربما عبرت جسور الخطيئة حتى وصلت 

إلى الجحيم.
في أثناء سيري شاهدت شوارع المدينة تغوص في سواقيا 
من الدماء، يا لها من الدماء!!.. إنها دماء أبناء هذا الوطن 
تحولت  المنازل مدمرة معظمها  بعده مشهد،  ما  مشهٌد 
إلى أطالل تسكنها األشباح.. أصبحت خاوية تعصف بها 
علّي  السماء  إلى  عيني  ورفعت  تنهدت  العاتية،  الرياح 
أرى، هل ال زالت تحتفظ بلونها األزرق وصافائها ونقاوة 
والحسرة  األلم  يستدعي  ما  لكن  الــزاهــي!!..  مظهرها 
وسحابات الحزن ذلك الدخان األسود الكثيف الذي غطى 
المدينة،  سماء  على  يخيم  السواد  وبدأ  األزرق،  لونها 
ورائحة الموت تفوح في األرجاء، كأنه يتسلل بين األزقة 

ويتربص بأبناء هذه المدينة لينتشل األرواح إلى البعيد.

كل  في  أصبح  لقد  الموت،  يأتيك  أين  من  تدري  ال  هنا 
مكان، يأتيك من قصف جوي أومن سيارة مفخخة، دراجة 
نارية، لغم أرضي أو من رصاصة، ويقال أن بعضها طائشة 
بّد  وال  هنا ضرورة  الدماء  وأصبح سفك  خاطئة،  وإصابة 
منه، البد من تشييع عشرات بل مئات الجثث أو بقاياها 

إلى مقبرة المدينة المترامية األطراف.
أجفلت ووقفت في مكاني أشاهد وأحاول استيعاب مالم 

يستوعبه العقل وال يقبله الضمير.
أمامي على  السيارات يمرون من  المارة وعشرات  مئات 
لمالحقة  الزمان،  وغدر  الموت  مباغتة  من  خوفاً  عجل 

أعمارهم والتي هي البد ضائعة.
البؤس  مالمحهم  وفي  مبكي  شحوب  يعتليها  وجوههم 
على  المغلوب  الوطن  أبناء هذا  على  المكتوب  والشقاء 

أمره جيالً بعد جيل.
قد خطت  الزمان  وبصمات  عجوزاً  فرأيت  شماالً  نظرت 
وعمق  ــوال،  واأله الحزن  عالمات  النحيل  وجهه  على 
نضراته تحكي رواية روح جارت فجائع ومآسي وطن على 

مر قرون.
أمان  كان  هنا  لتحكي  تسقط  دمعه  عينيه  في  وطفالً 
كان  كان..  هنا  هنا..  والسعادة  الفرح  كان  هنا  وسالم، 

وطن.
وطفالً آخر شاحب الوجه مبيض الشفتين، التصق جلده 
بعظمه، وانهمرت آللئ من عينيه البريئتين على وجنتيه 

من شدة الجوع واأللم.
األرصفة  أحد  وافترشت  الحال،  ضيق  أتعبها  هناك  وأماً 
هي ورضيعها لتمد يديها إلى المارة متسولة، وهي تغص 
بغصات بكاء مكتومة قهرا وحزنا وذال ال يمكن أن يوارى 

وراء ستار العوز والحاجة.
في تلك الوجوه هناك شيء يجمعها، في عيونهم نظرات 
الفتور والبرود، من شدة األلم والبؤس قد يصل اإلنسان 
إلى مرحلة الالشعور.. نعم هي تلك نظرات الموت بحد 
أو  أناس  بقايا  أرى  أني  شعور  دون  من  وجدت  ذاتها.. 
يحلمون  كانوا  كاألشباح،  لتبقى  أرواحها  غادرتها  أجساد 
عيش  لقمة  أمان،  أمل  بصيص  متواضعة،  بأحالم  يوماً 
وكرامة، والقليل من الحرية، لكنهم لم يكونوا يعلمون ما 

يخبئ لهم القدر.
ومدارس  شوارع  حتى  والهموم،  األفكار  رأسي  في  دارت 
وأسماء  وتواريخ  أرقام  سوى  ليست  البائسة،  مدينتي 
أعلم!..  ال  ماذا؟  تحرير  وتحرير،  لثورات  تواريخ  شهداء، 
فهنا كلهم سجناء وال يوجد تحرير أو حرية، سجناء فكر 
بأصفاد  مكبلين  وطن،  سجناء  تقاليد،  سجناء  نفوس، 
وسالسل حديدية ثقيلة خانقة، كأنهم في معتقل كبير، ال 

يملكون إال االنقياد والخضوع والطاعة العمياء.
مقابر  كأنها  بيوت  الموت،  فيها  نظراتهم  كاألشباح  أناس 
البؤس وهنا  ليحكي هنا  وأطالل، ولون كل شيء رمادي 
لي  يبق  لم  وطن،  أطالل  على  أعبر  أني  وجدت  الظلم، 
وبقايا  نفسي  شتات  لملمت  الرحيل،  علي  يجب  وطن، 
النسيان  ومنعطفات  الحياة  طرقات  في  وذهبت  ذاتي، 
لكي  العزلة،  ميناء  إلى  ووصلت  الخيبة،  جسور  وعبرت 
أغادر مع سفن الرحيل، قبل أن يغتالني وطني ويهديني 
كفني، ليقدمني بين فكي الموت، فصعدت سفن األنين 
للرحيل، وأبحرت نحو المجهول.. ابحث ما وراه عن وطن 

غائب افتقده وربما افتقدني.

ماذا على الحرِب لو أبقْت لنا »الَيَمنا«

وسالمْتنا ولم تسلْب لنا وطَنا؟! 

ماذا على الحرب لو شّدْت ركائَبها

وغادرتْنا فال خوفاً وال َحزَنا؟! 
ماذا على الحرب لو لم تقترْف خطأً

بحّقنا، أو تزْدنا ناُرها ِفَتنا؟ 
ماذا ستخسُر لو لم تُْبِكنا ألماً

ولم تصّم على أوجاِعنا أُُذنا؟ 

ماذا ستخسُر لو عادْت بال ثمٍن

كما أتَْتنا، ولم ترخْص بنا الّثمنا؟ 

ماذا ستخسر لو شّبْت حرائقها

بعيدًة، ثُّم لم تحرْق لنا ُمُدنا؟ 

ماذا سيحدُث لو أبقْت لكّل أٍب

صغيرَُه، ولكّل ابٍْن أباً َسكنا؟ 

ماذا سيحدُث لو مّدْت لكّل يٍد

غصناً من الورِد ال سيًفا وال كَفنا؟ 

ماذا سيحدُث لو تابْت ولو ندمْت

وصالحْتنا ولم تكسر لنا ُغَصنا؟ 

ماذا وقد تركْت في كّل عائلٍة

ُجرًحا يسيُل على أعتاِبها َشجنا؟ 

ماذا وقد أخذْت في كل معركٍة

أحّبًة لم نذق من بعدهم َوسنا؟ 

ماذا وقد تركْت صنعاَء فارغًة

من الَجماِل ووارت وجَهها الَحَسنا؟ 

حتى وقد صرخْت في كل مئذنٍة

وقّدسْت -وتعالى ربّنا- الوثنا؟ 

حتى وقد أنبتْت في كل نافذٍة

شوكاً وفي كّل صدٍر خنجًرا طَعنا؟ 

حتى وقد زرعْت في كل رابيٍة

لُْغماً سيقتلُنا من بعدها زَمنا؟ 

ماذا إذا اعتذرْت من كّل عاشقٍة

محبوبُها في حنايا صدرها ُدِفنا؟ 

ماذا إذا اعتذرت ِمن كل أرملٍة

َجنا؟! من المساكين واأليتام والسُّ

ماذا إذا اعتذرْت، هل سوف نعذرُها؟!

وهل ستحضُن صنعا بعَدها َعدنا؟!

أ/ بديع الزمان السلطان

جرثومة المعدة عابر عىل أطالل وطن
ماهيتها وأعراضها 

وأسبابها وعوامل الخطر

سبتمرب قصة تزاحم الثغور

حتى ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن ليخطر على بال العلماء وجود جرثومة متعايشة في 
المعدة، حيث البيئة القاسية جداً واألحماض القوية للغاية والخمائر الهاضمة التي تحلل حتى 
اللحوم القاسية وتفككها؛ كثير من األمراض التي نعزوها اليوم لجرثومة المعدة )والتي أطلق 
المعدة،  والتهابات  واالثنا عشرية  المعدية  القرحات  مثل  البوابية(  الملوية  اسم  عليها الحقاً 
كانوا يرجعونها ببساطة لالضطرابات النفسية والتوتر، دون أن يخطر على بالهم وجود جرثومة 

تفتك بغشاء المعدة، لتلحق بالجهاز الهضمي أمراضاً متنوعة.

أ/ بشرى السندي

أ/ سيف االغبس

المتجهم،  بوجهه  اليوم  أعــاده  كما  حقيقة  نفسه  التاريخ  يعد  لم 
وبشخوص أشد ضراوة وغدر وكراهية على اليمنيين، الذين يخوضون 
حروبهم مرتهنين إلى تاريخ مليء بالمحن والصعاب، صعد عليه ثوار 
محراب  في  يصلي  خالٌد  الخالد،  سبتمبر  فجر  وصنعوا  اليمن،  وأحرار 
األمل والثورة، ويبتهل بالدعاء أن يخرج من صلب ذلك اليوم العظيم 
رجال يقولون ال، ويصنعون نهارنا الجديد الذي يسطع على خفافيش 

الكهوف ويرسلها إلى الجحيم وبال عودة.
 »سبتمبٌر ياقصًة تزاحُم الثغوْر 

يا من كتبت ثورتي بأحرٍُف من نوْر
سبتمبر أنت لنا ذخيرَة الوجود

وأنت دهرُنا الذي ليس له حدوْد
فهاُهنا سبتمبُر ودهرنا سبتمبُر

ويوُمنا وغُدنا سبتمبُر
فُكلّنا ثوار وكُلّنا أحراْر

توقَّدي مشاعل الفخاْر«
ها نحن اليوم نستقبل ذكرى ثورة26 سبتمبر العظيمة الــ)٦٠(؛ الثورة 
أيادي  من  الدجل  سياط  وجع  من  اليمني،  معاناة  من  انبثقت  التي 
بمشاريع  أتت  حاقدة؛  إمامية  ساللية  وأعين  متحجرة  وقلوب  غليظة 
بطن  في  األحرار  أقدام   تحت  وستدفن  والعمالة،  واالرتهان  الوكالة 
باألغالل،  قيدونا  الغزاة، مقبرة من  ما مقبرة  يوماً  التي سميت  األرض 
القردعي   أنجبت  التي  يمننا  تنسنا  ولم  ونسونا،  السجون  وأودعونا 
وعلي عبد المغني والسالل والثاليا ولبوزة؛ من حطموا القيود وصنعوا 

للشعب الخلود؛ وأعادونا إلى حضن العروبة منبع اإلباء والصمود.

 بثورة سبتمبر الخالدة سنغني ونحتفل، وننتشي بذكراها، ذكرى ثورة 
اليمني وانتصاره وتحطيمه ألصنام اإلمامة، وطي صفحتهم السوداء في 

تاريخ اليمن السعيد إلى األبد.
توقَّدي توقَّدي مشاعل الفخاْر

فقيدنا محطٌم وليلُنا نهاْر 
وقْد هوى سجانُنا ملطخاً بالعاْر 

وفرقْت ُجُموُعنا بزحفها الحصاْر 
تعيد لألوطان حضارة األزماْن 

وتصنع الخلود لإلنسان 
فكلنا ثوار وكُلّنا أحراْر 

توقَّدي توقَّدي مشاعل الفخاْر.
الذكرى 60 لثورة 26 سبتمبر 1962 عليها قليل من غبش األئمة الجدد 
الوطنية  مزاعم  اإليراني  وانتمائهم  حربهم  من ضجيج  يرفعون  الذين 
والسيادة، ومن سياط فكرهم المنحرف وعذابهم الشديد مزاعم الحرية.

الذي  السامقين  الماجدين  تاريخ  إلى  الحنين  يملؤه  بصوت  سنشدو 
لم تنحِن جباههم لجبروت العنصرية والطبقية، وحملوا أرواحهم على 
أكفهم وساوموها في سوق األحرار بثمن زهيد، وانطلقوا ثائرين يطلقون 
العربية، ويلعنون اإلمامة في الشمال واالستعمار في  أهازيج الوحدة 
الجنوب؛ فكانتا ثورتين سطع وشع نورهما على بالد السعيدة بعد قرون 
من الظالم والخرافة والفقر.. اهتز قصر البشائر وسقط الدجال صريعاً 
تركله أقدام الفقراء؛ وتحرقه شمس الحرية؛ وتلوكه أفواه أخرسها لزمن؛ 
خرج الشعب في ثورة تجلت عن توحد ودعم عربي؛ فكانت ثورة 26 
سبتمبر لبنة في بناء ثورات عربية تتالت وأسقطت االستعمار في بلدان 
العربي في  النصر  رايات  إلى جانب  اليمن علٌم وراية  العرب، وارتفع 

وجه الطغاة والمستعمرين.

سيُد األيام
د/ علي الحاوري

 

نُعبِّر عن عظمتك؟! عن  أن  علينا  قلوبنا؟! هل  في  أنت  وما  يا ٢٦ سبتمبر؟!  تكون  ماذا 

بهائك؟! ونحتفي بك كما يليق بك؟!.. ال نستطيع.. الكلمات محدودة، وال حدود لعظمتك، 

وأنّى للمحدود أن يحيط بغير المحدود؟! اللغة متناهية وعظمتك غير متناهية، ألنك تقدير 

العدل االلهي الالمتناهي، وهل يستطيع المتناهي أن يستوعب الالمتناهي؟!

من فَرِط بهائَك يا يومنا تَْعَمى لغتنا، تذوب وتتماهى، شعاعك يذهب باألبصار وبالكلمات.. 

قبلََك كان اليمُن بال هواء، كان العقُل ُمعتَقالً، كان الضوُء ُمحتَجزاً، كان الصبُح ُمحتَكراً، أنت 

أبهى من كلماتنا وأعظم! وإنما نقول كما قال شاعُر العرب األعظم:

ُخذ من ثَناَي عليَك ما أسِطيُعُه 

ال تُلزَِمنِّي في الثناِء الواجبا

مرحباً بك يا ضوًءا تدفق، بدمنا، في دمانا؛ يا واحًة في صحراء التاريخ؛ يا معزوفًة بهيًة في 

عروقنا؛ يا ُحلمنا الموؤد ألف عام.

مرحباً بك يا سماءنا السابعة؛ إقليَدنا الفذ في جدار العصر، يا يوَم إسالمنا الثاني، إيماننا 

العظيم، يا فضيلًة مطلقة، يا حبوراً ال ينفد، يوُم أيامنا أنت؛ صباُحنا العبقري أنت؛ جيشنا 

الوحيد؛ عيدنا الوحيد؛ مرحباً بك؛ يا حياًة بعد الموت وقبل الموت؛ يا أوَل التاريخ؛ يا سيَد 

األيام.

الشعر والفن بعد ميالد سبتمرب
كانت ثورة سبتمبر ثورة خلق وإبداع، وقد تدفق الشعر فياًضا على ألسنة الشعراء بكل 

أشكاله وألوانه، فتلقفه الفنانون وأنتجوا العديد من األغاني واألناشيد الخالدة بعد اندالع 

الثورة؛ ثم شهدت األغنية ازدهاًرا الفتاً بعد انتصار الثورة وراح الفنانون يغنون لكل شيء 

في الوطن.

يقول األديب ورئيس مركز نشوان الحميري للدراسات واإلعالم، عادل األحمدي: »كعادة أّي 

مشروٍع فنٍي عظيم، ثمة ثنائية بالغة التطابق، بين الكلمة والصوت، بين الشاعر والفنان، 

بين مطهر بن علي اإلرياني وعلي بن علي اآلنسي، بين عبدالله عبدالوهاب نعمان وأيوب 

طارش العبسي، بين حسين المحضار وأبوبكر سالم؛ وعندما يجتمع علَمان على هذا القدر 

من العلو كاإلرياني واآلنسي، فإن المحصلة تكون وال ريب؛ فناً خالداً يربط اإلنسان باألرض، 

والحب والبن، وبين الماضي الحميري العريق مع الواقع الجمهوري المتوثب«.

ويضيف في تصريحات: »حينما كان الهواء السبتمبري يمأل رئة الشاعر والفنان، كان ثمة 

موجٌة مدروسة من الفن الموّجه نحو الزارع والعامل والصياد والعاشق والجندي والتلميذ، 

تربط الوطنية باإلنتاج، والحب بالبن، والصبر بالنصر. ذلك الفن العظيم، هو نتاج الـ٢٦ من 

سبتمبر والـ١٤ من أكتوبر، وقد كان رديفا لكل معاني الحياة والسعادة والنشاط والجمال«.



صحيفة سياسية إخبارية توعويةصحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحالتصحيحا٣٠ صفر ١٤٤٤ هـاالثنين ٢٦ ايلول ٢٠٢٢ م ٣٠ صفر ١٤٤٤ هـاالثنين ٢٦ ايلول ٢٠٢٢ م 89 دينيةدينية

َجنَّتاِن  آيٌَة  َمْسَكِنِهْم  ِفي  لَِسبٍَإ  كاَن  »لََقْد  تعالى:  قال 
َعْن يَِميٍن َوِشماٍل ُكلُوا ِمْن ِرزِْق َربُِّكْم َواْشُكُروا لَُه بَلَْدٌة 
الَْعرِِم  َسيَْل  َعلَيِْهْم  فَأَرَْسلْنا  فَأَْعرَُضوا  َغُفوٌر،  َورَبٌّ  طَيِّبٌَة 
لْناُهْم ِبَجنَّتَيِْهْم َجنَّتَيِْن َذواتَْي أُكٍُل َخْمٍط َوأَثٍْل َوَشْيٍء  َوبَدَّ
ِمْن ِسْدٍر قَلِيٍل، ذلَِك َجَزيْناُهْم ِبما كََفُروا َوَهْل نُجاِزي إاِلَّ 
الَْكُفوَر، َوَجَعلْنا بَيَْنُهْم َوبَيَْن الُْقَرى الَِّتي باَركْنا ِفيها قُرًى 
يَْر ِسيُروا ِفيها لَيالَِي َوأَيَّاماً آِمِنيَن،  رْنا ِفيَها السَّ ظاِهرًَة َوقَدَّ
فَقالُوا َربَّنا باِعْد بَيَْن أَْسفارِنا َوظَلَُموا أَنُْفَسُهْم فََجَعلْناُهْم 
لُِكلِّ  آَلياٍت  ذلَِك  ِفي  إِنَّ  ُمَمزٍَّق  كُلَّ  َوَمزَّقْناُهْم  أَحاِديَث 

َصبَّاٍر َشُكوٍر« سورة سبأ: 19-15.
لما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليهما 
السالم في سورة سبأ، ذكر ما أنعم به على أهل سبأ، إال 
سبأ  وأهَل  اللَه  َشَكرَا  السالم  عليهما  وسليمان  داود  أن 
الذي  مسكنهم  في  سبأ  لقبيلة  كان  لقد  فقال:  كََفُروه، 
كانوا يسكنون فيه عالمة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه 
اليمين، والثانية عن  عليهم؛ وهي جنتان: إحداهما عن 
على  واشكروه  ربكم،  رزق  كلوا من  لهم:  وقلنا  الشمال 
نعمه؛ هذه بلدة طيبة، وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب 

من تاب إليه.
فعاقبناهم  برسله،  واإليمان  الله  شكر  عن  فأعرضوا 
خرّب  جارفًا  سياًل  عليهم  فأرسلنا  نقًما،  نعمهم  بتبديل 
بُْستَانَين  ببُْستَانَيْهم  سدهم وأغرق مزارعهم، وبذلنا هم 
المثمر،  غير  األثل  شجر  وفيهما  المر،  بالثمر  ُمثْمرين 

ْدر. وشيء قليل من السِّ
ذلك التبديل -الحاصل لما كانوا عليه من النعم- بسبب 
هذا  نعاقب  وال  النعم،  شكر  عن  وإعراضهم  كفرهم 
العقاب الشديد إال الَجحود لنعم الله الكفور به سبحانه.

التي  الشام  قرى  وبين  اليمن  أهل سبأ في  بين  وجعلنا 
بحيث  السير  فيها  وقدرنا  متقاربة،  قرى  فيها  باركنا 

يصلوا  حتى  مشقة  دون  قرية  إلى  قرية  من  يسيرون 
نهار  أو  ليل  ما شئتم من  فيها  لهم: سيروا  وقلنا  الشام، 
في أمن من العدو والجوع والعطش؛ فبطروا نعمة الله 
عليهم بتقريب المسافات، وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا 
بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب األسفار، وتظهر مزية 
وإعراضهم  الله  نعمة  ببطرهم  أنفسهم  وظلموا  ركائبنا، 
عن شكره وحسدهم للفقراء منهم، فصيّرناهم أحاديث 
يتحدث بها َمن بَعَدهم، وفرقناهم في البالد كل تفريق، 
المذكور  ذلك  في  إن  بينهم،  فيما  يتواصلون  ال  بحيث 
لكفرهم  منهم  االنتقام  ثم  سبأ  أهل  على  اإلنعام  -من 
وبطرهم- لعبرة لكل َصبَّار على طاعة الله وعن معصيته 

وعلى البالء، شكور لنعم الله عليه.
هذه بعض الفوائد والدالالت من اآليات الكريمة السالفة 

الذكر:
ومناظر  خضراء  بساتين  باليمن  سبأ  لقبيلة  كان  -لقد 
التي  واديهم  يمين  عن  وفيرة  وخيرات  حسناء،  رائعة 
يسكنون فيها وعن شمالهم في مأرب، وتلك عالمة دالة 
على قدرة الله تعالى على أن لهم خالقا خلقهم، وأن كل 
الخالئق لو اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة ثمرة، 
لم يمكنهم ذلك، ولم يهتدوا إلى اختالف أجناس الثمار 
وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارها، وفي ذلك ما يدل 

على أنها ال تكون إال من عالم قادر.
-كان جديرا بهم أن يشكروا نعم الله وما رزقهم بالطاعة، 
طيبة،  بلدة  فهذه  ذلك،  لهم  قالت  الرسل  أن  عن  فضال 

بعيدة  الهواء،  لطيفة  المناخ،  معتدلة  الثمار،  كثيرة  أي 
غفور  رّب  عليهم  النعم  بهذه  والمنعم  المؤذيات،  عن 
يستر ذنوبهم، فجمع الله تعالى لهم بين مغفرة ذنوبهم 

وطيب بلدهم، ولم يجمع ذلك لجميع خلقه.
-لقد خيبوا ما يظن بهم، فأعرضوا عن أمر ربهم واتباع 
رسله بعد أن كانوا مسلمين، فأرسل عليهم سيل العرم، 
الغزيرة،  المدرارة  المياه  فتدفقت  مأرب،  سّد  نقض  أي 
األشجار  فيبست  بيوتهم،  ودفنت  بساتينهم،  فغرّقت 
المثمرة، ونبت مكانها أشجار مرّة ال خير فيها من الخمط 
شبيه  شجر  الفراء:  قال  كما  وهو  واألثــل:  األراك،  أي 
نوعان:  وهو  والّسدر  طوال،  منه  أعظم  أنه  إال  بالطرفاء 
الّضال،  يسمى  الذي  وهو  يؤكل،  ال  عفص  ثمر  له  نوع 
الّنبق، وورقه يشبه شجر  الماء وثمره  ينبت على  ونوع 
شجر  خير  من  القوم  شجر  بينما  قتادة:  قال  العّناب؛ 
فأهلك  بأعمالهم،  الشجر  شّر  من  تعالى  الله  صيّره  إذ 
أشجارهم المثمرة، وأثبت بدلها األراك والطّرفاء والّسدر.

النقمة جزاء كفرهم، وال  إلى  النعمة  التبديل من  -هذا 
بالله  والكفر  النعمة  المبالغ في كفران  إال  بهذا  يعاقب 
تعالى، وتساءل الزمخشري والقرطبي: لم خص الله تعالى 
المجازاة بالكفور، ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ والجواب 
باالستئصال  العقاب  وهو  الخاص  الجزاء  هو  المراد:  أن 
واإلهالك، وليس المراد: الجزاء العام الذي يشمل الكافر 
والمؤمن، هذا في الدنيا، وأما في اآلخرة؛ فقالت عائشة 
رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 

يقول: »من حوسب هلك، فقلت: يا نبي الله، فأين قوله 
يَِسيراً، قال: إنما ذلك  جّل وعّز: فََسْوَف يُحاَسُب ِحساباً 
العرض، ومن نوقش الحساب هلك« والمعنى: أن الكافر 
أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من  يكافأ على 

خير.
وممراتهم  طرقاتهم  جعل  سبأ  أهل  على  النعم  -ومن 
التجارية بين اليمن والشام مأهولة، ال تحتاج إلى حمل 
فيها  يستريحون  محطات  لهم  جعل  فقد  وزاد،  ماء 
بالقيلولة والمبيت هي القرى الكثيرة على طول الطريق 
إلى الشام، قيل: إنها كانت أربعة آالف وسبع مائة قرية 
تلك  بين  والمسافات  والماء.  والثمر  بالشجر  فيها  بورك 
القرى منتظمة، إذ جعل بين كل قريتين نصف يوم، حتى 
كما  أخرى،  قرية  في  والمبيت  قرية  في  المقيل  يكون 
أن تلك الطرقات كانت آمنة غير مخوفة ليال ونهارا، وال 
يحتاجون إلى طول السفر، لوجود ما يحتاجون إليه.. قال 
ظماء،  وال  جياع  وال  خائفين  غير  يسيرون  كانوا  قتادة: 
يحرّك  ال  أمان،  في  أشهر  أربعة  مسيرة  يسيرون  وكانوا 
بعضهم بعضا، ولو لقي الرجل قاتل أبيه ال يحرّكه، فلم 

يشكروا النعمة، بل طلبوا التعب والكّد.
-بطروا النعمة أيضا، وطغوا، وسئموا الراحة، ولم يصبروا 
على العافية، فتمنوا طول األسفار والكدح في المعيشة، 
البالد كل تفرق، وجعل  الدنيا، وتفرقوا في  فتبددوا في 
بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل، 
وأصبحوا  بكفرهم،  أنفسهم  وظلموا  األزواد،  ويتزودون 

مدار القصص والتحدث بأخبارهم، وعبرة للمعتبر.
-إن في هذا التبديل والتدمير وتغير نمط الحياة من رفاه 
وداللة  لعبرة  وخشونة  وشظف  وكّد  تعب  إلى  ونعومة 

لكل صبار يصبر عن المعاصي، شكور لنعم الله تعالى.

دالالت شكر النعم من قصة قوم سبأ تأمل يف قول الله لرسوله »لنثبت به فؤادك«
وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  رسوله  قلب  على  الله  أنزل 
القرآن العظيم، روًحا من أمره ووحيًا جليالً، يهدي به إلى 
ويفسره  يبلّغه  الله  رسول  فعاش  مستقيم،  صراٍط  سبيِل 
ويعيش بين ظهراني صحابته يوضح لهم مراميه، يتدبرونه، 

ويتذاكرون آياته.
ما أجدرنا نحن المسلمين، أن نتذاكر القرآن آيًة آيًة، ومعنى 
فنتلّقاه  البالغة،  وِحَكمه  الكبرى،  مقاصده  لندرك  معنى، 
كما تلّقاه صحابة رسول الله عليه الصالة والسالم منه، بما 
ييّسره الله لنا؛ وما يأتينا من الحقائق اإليمانية به، ومعاني 
وأحكامه  وأخباره،  وقصصه  وسلوكياته،  وأخالقه  العبودية، 
نَفًسا  المؤمن  قلب  »في  القرآن  يصير  حتى  وشرائعه، 
طبيعيا، ال يتصرف إال من خالله، وال ينطق إال بحكمته«، 
الصالة  عليه  الله  رسول  فيهم  قال  ممن  نكون  ال  وحتى 
َذا الُْقرْآَن  والسالم: »َوقَاَل الرَُّسوُل يَا رَبِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا َهٰ
من  علينا  وافتح  يسر  رّب  فاللهم   ،30 الفرقان:  َمْهُجوًر« 
أبواب حكمتك وعلمك وفضلك، وعلّمنا ما ينفعنا، وانفعنا 

بما علمتنا، وزدنا علما، وزكِّنا به إنك أنت الفتاح العليم.
مدار مدارستنا آيتان وما لهما من ارتباطات َمعانيّة، يقول 
نَُّقصُّ  »وَكُالًّ  التنزيل في سورة هود،  جّل وعال في محكم 
ِفى  َوَجآَءَك   ۚ فُؤَاَدَك  ِبِهۦ  نُثَبُِّت  َما  ٱلرُُّسِل  أَنبَآِء  ِمْن  َعلَيَْك 
ٱلَْحقُّ َوَمْوِعظٌَة َوِذكَْرٰى لِلُْمْؤِمِنيَن«هود: 119، جاءت  ِذِه  َهٰ
اآلية في أواخر السورة، وقبل أن نبيّن السياق الخاص لآلية، 
السورة  جاءت  أْن  هود،  سورة  في  لآلية  العام  فالسياق 
مقسمة إلى ثالثة أقسام كبرى؛ ففي مطلع السورة ابتدأت 
اآليات بالثناء على القرآن والتنويه به، وبيان دعوة اإلسالم: 
لَتۡ ِمن لَُّدنۡ َحِكيٍم َخِبيٍر،  »الٓرۚ كِتٌَٰب أُحِكَمتۡ َءايَٰتُُهۥ ثُمَّ فُصِّ
نُه نَِذيٞر َوبَِشيٞر«هود: 1-2، ثم  أاَلَّ تَعبُُدٓواْ إاِلَّ ٱللََّهۚ إِنَِّني لَُكم مِّ
َت  من بين أهم موضوعاتها إثبات البعث والجزاء »َولَِئن قُلۡ
َذآ  بُعوثُوَن ِمنۢ بَعِد ٱلَموِۡت لَيَُقولَنَّ ٱلَِّذيَن كََفُرٓواْ إِنۡ َهٰ إِنَُّكم مَّ
عُدوَدٖة  ٖة مَّ رۡنَا َعنُهُم ٱلَعَذاَب إِلَٰىٓ أُمَّ ِبيٞن، َولَِئنۡ أَخَّ إاِلَّ ِسحٞر مُّ
لَّيَُقولُنَّ َما يَحِبُسُهۥٓۗ أاََل يَوَۡم يَأۡتِيِهمۡ لَيَس َمصُروفًا َعنُهمۡ َوَحاَق 
ا كَانُواْ ِبِهۦ يَستَهزُِءوَن«هود: 7-8، وبيان حال اإلنسان  ِبِهم مَّ
َن ِمنَّا رَحَمة ثُمَّ نَزَعَنَٰها  في الشدة والرخاء »َولَِئنۡ أََذقَنا ٱإلِنَسٰ
تُه  ِمنُه إِنَُّه لَيَـُٔووس كَُفور، َولَِئنۡ أََذقَنُٰه نَعَمآَء بَعَد َضرَّآَء َمسَّ
لََفِرٌح فَُخوٌر«هود: 10-9،  إِنَُّه  َعنِّٓيۚ  يِّـَٔاُت  َذَهَب ٱلسَّ لَيَُقولَنَّ 
والقرآن،  المشركين ضده  افتراءات  عن  لنبيه  الله  وتصبير 
ودفع افتراءاتهم »فَلََعلََّك تَارٌِك بَعَض َما يُوَحٰىٓ إِلَيَك َوَضآئٌِق 
ِبِهۦ َصدۡرَُك أَن يَُقولُواْ لَواَۡلٓ أُنزَِل َعلَيِه كَنٌز أَوۡ َجآَء َمَعُه َملٌَكۚ 
إِنََّمآ أَنَت نَِذيٞرۚ وَٱللَُّه َعلَٰى كُلِّ َشيٖۡء وَكِيٌل، أَمۡ يَُقولُوَن ٱفتَرَىُٰهۖ 
َمِن ٱستَطَعتُم  ثلِِهۦ ُمفتََريَٰٖت َوٱدُۡعواْ  ِبَعشِر ُسَوٖر مِّ قُلۡ فَأۡتُواْ 
وتبيان   ،13-12 هود:  ِدِقيَن«  َصٰ كُنتُمۡ  إِن  ٱللَِّه  ُدوِن  ن  مِّ
فريق الكفر وفريق اإليمان: »أُْولَِٰٓئَك ٱلَِّذيَن َخِسُرٓواْ أَنُفَسُهمۡ 
أَنَُّهمۡ ِفي ٱألِخرَِة ُهُم  اَل َجرََم  يَفتَُروَن،  ا كَانُواْ  مَّ َعنُهم  َوَضلَّ 

إِلَٰى  ِت َوأَخبَتُٓواْ  لَِحٰ ٱلصَّٰ َوَعِملُواْ  ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ  َسُروَن، إِنَّ  ٱألَخۡ
ِن  لُِدوَن، َمثَُل ٱلَفِريَقيۡ ُب ٱلَجنَِّةۖ ُهمۡ ِفيَها َخٰ َربِِّهمۡ أُْولَِٰٓئَك أَصَحٰ
تَِويَاِن َمثاًَلۚ أَفاََل  ِميعِۚ َهلۡ يَسۡ كَٱألَعَمٰى َوٱألََصمِّ َوٱلبَِصيِر وَٱلسَّ

تََذكَُّروَن«هود: 23-22-21.
ألقوامهم،  والرسل  األنبياء  دعوة  تبيان  إلى  االنتقال  ليتم 
دون  بالعبودية  وإفــراده  بالله،  لإليمان  بدعوتهم  وذلك 
اإلشراك به، والُعدول عن فسوقهم، ومن ذلك: هذا سيدنا 
لَُكمۡ  إِنِّي  قَوِمِهۦٓ  إِلَٰى  نُوًحا  أَرَۡسلَنا  »َولََقدۡ   : قومه  مع  نوح 
إاِلَّ ٱللََّهۖ إِنِّٓي أََخاُف َعلَيُكمۡ َعَذاَب  ِبيٌن، أَن الَّ تَعبُُدٓواْ  نَِذيٌر مُّ
يَوٍۡم أَلِيٖم«هود 25-26، ونبي الله هود: »َوإِلَٰى َعاٍد أََخاُهمۡ 
إِلٍَٰه َغيرُُهۥٓۖ إِنۡ أَنتُمۡ  نۡ  ٱللََّه َما لَُكم مِّ ُهوٗداۚ قَاَل يََٰقوِۡم ٱعبُُدواْ 
لِٗحاۚ قَاَل  إاِلَّ ُمفتَُروَن«هود50، وصالح »َوإِلَٰى ثَُموَد أََخاُهمۡ َصٰ
َن  مِّ أَنَشأَكُم  ُهَو  َغيرُُهۥۖ  إِلٍَٰه  نۡ  مِّ لَُكم  َما  ٱللََّه  ٱعبُُدواْ  يََٰقوِۡم 
ٱألَرِۡض َو ٱستَعَمرَكُمۡ ِفيَها فَٱستَغِفُروُه ثُمَّ تُوبُٓواْ إِلَيِهۚ إِنَّ َربِّي 
أََخاُهمۡ  يََن  َمدۡ »َوإِلَٰى  ثم شعيب   ،60 ِجيٞب«هود.  مُّ قَِريٞب 
نۡ إِلٍَٰه َغيرُُهۥۖ َواَل تَنُقُصواْ  ُشَعيبٗاۚ قَاَل يََٰقوِۡم ٱعبُُدواْ ٱللََّه َما لَُكم مِّ

ٱلِمكيَاَل وَٱلِميزَاَنۖ«هود: 83.
لتأتي أواخر اآليات لذكر العظات والفوائد من إرسال الرسل، 
الشقاوة  وسبيل  بالنعيم،  والفالح  العذاب،  من  ينجي  وما 
والسعادة، ليوجه الخطاب إلى نبيه، لتكون الحكمة البالغة 
ليتعظ  فُؤَاَدَك«،  ِبِهۦ  نُثَبُِّت  »َما  الرسل وسنامها  إرسال  من 
من  تبعهم  ومن  المطهرين،  وصحابته  الكريم،  النبي  بها 

المؤمنين.
على  له  وتصبيرًا  الكريم،  للنبي  تسلية  السورة  كانت  لقد 
أذى قومه الذي لقيّه منهم على شتى الصور، وسبيل للثبات 
األمَر  يُبلَّغ  واألنبياء، حتى  الرسل  على مبدأ من سبقه من 
إليه،  يدعو  به، وال يجد في صدره حرجا مما  أُرسَل  الذي 
بتثبيته  ذلك  المسعى،  هذا  لتحقيق  وسيلة  القرآن  فكان 
على الحق وتطمينا لقلبه عليه الصالة والسالم، فكانت من 
جملة مقاصد السورة تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم.

ٱلَِّذيَن  ــاَل  »َوقَ الفرقان:  سورة  في  األخــرى  اآلية  جاءت 
لُِنثَبَِّت  لَِك  كََذٰ  ۚ ِحَدًة  َوٰ ُجْملًَة  ٱلُْقرَْءاُن  َعلَيِْه  نُزَِّل  لَْواَل  كََفُرواْ 
ابتدأت  تَرْتِياًل«الفرقان: 32، في سياق  َّلَْنُٰه  َورَت  ۖ فُؤَاَدَك  ِبِهۦ 
الكتاب  بإنزال  الكريم  القرآن  سور  بعِض  في  كما  السورة 
لتكمل  سبحانه،  بوحدانيته  تفرده  وإثبات  عبده،  على 
بذلك اآليات في عرض ُشبَه المشركين وادعاءاتهم الباطلة 
وزورهم وافتراءاتهم، ليرد الله عليهم، بقول فصٍل، ويُبطل 
ما يّدعون… وتسترسل اآليات في عرض صور الجنة والنار 
من  جملة  في  المؤمن،  وثواب  المشرك  وعقاب  والبعث، 
بافتراءات  المشحون  السياق  هذا  ظل  في  اّدعاءاتهم، 

الكافرين والردود المسلولة عليهم، تأتي اآلية الكريمة للرد 
لَِك  على دعوة الذين كفروا بإنزال القرآن جملة واحدة »كََذٰ
َّلَْنُٰه تَرْتِياًل«؛ فكانت من جملة مقاصد  لُِنثَبَِّت ِبِهۦ فُؤَاَدَكۖ  َورَت
ورد  ودفع  الكريم  والقرآن  الكريم  للنبي  االنتصار  السورة 
ما  أن  ليعلم  فُؤَاَدَك«،  ِبِهۦ  لُِنثَبَِّت  لَِك  »كََذٰ المشركين،  شبه 
باطل،  ذلك  دون  وما  ربه،  عند  من  الحق  هو  إليه  يدعو 
فامضي حيث أمرت وال تتبع أهواءهم، وال يصدنك أحد عن 

هذا الذي أُمرت به، وأُرسلت له، فاصبر.
 فارتبط التثبيت بالترتيل، وفي ذلك يقول فريد األنصاري 
عن معنى الجمع بين التثبيت والترتيل في كتابه مجالس 
مرتبطا  المعنى  بهذا  الترتيل  كان  هنا  »من  ج1:  القرآن 
في  الرحمن  منهج  تقرير  أن  ذلك  وثيقا؛  ارتباطا  بالتثبيت 
لقلب  اإليماني  العمران  بناء  قصد  مفرقا؛  القرآن  تنزيل 
للمجتمع  االجتماعي  النسيج  بناء  ثم  وصحابته،  الرسول 
سابقة!  وحكمة  معلوم  قدر  على  جاء  ذلك  كل  المسلم، 
اقتضت أن ينزل القرآن آیات آیات، بصورة منهجية مرتبة 
الزمان واألحوال،  المعاني وفي  تراعي األولى فاألولى، في 
في سياق بناء األمة اإلسالمية؛ فكل آية هي كاللبنة توضع 
بعناية في قلب المؤمن مكانها، على ما يناسب حاله في 

زمانه، وعلى ما يناسب اللبنة التي تليها بدقة متناهية«.
من فوائد اآليتين والسورتين:

الصالحين والطالحين،  السابقين من  أخبار  ١-االطالع على 
سبيٌل للثبات، وشرٌف للمبدأ.

٢-إن األنبياء والرسل مدرسة إيمانية وتعبدية، في الدعوة 
دافع  وأحوالهم،  قصصهم  معرفة  واالستغفار،  والدعاء 
البناء، بهذا المعنى يقول السكران في  للمضي في طريق 
بالقرآن،  االنتفاع  وجوه  »من  القرآن:  إلى  الطريق  كتابه 
مواضع  في  وكررها  القرآن  ساقها  التي  األنبياء  أخبار  تدبر 
متعددة، وبدهي أن هذه األخبار عن األنبياء ليست قصًصا 
للتسلية، بل هي نماذج يريد القرآن أن يوصل من خاللها 
بهذه  الله  أراد  ماذا  القرآن  قارئ  فيتدبر  تضمينية،  رسائل 
في  وطريقتهم  األنبياء  لعبودية  التفطن  مثل  األخبار؟ 

التعامل مع الله”.
من  نبينا  على  يتلو  أن  القرآن  سور  المعنى  بهذا  كان   -٣
يثبت  ما  والرسل  األنبياء  من  واآلخرين  األولين  قصص 
من  ثم  هداهم،  على  بالسير  وذاك  نفسه،  ويؤنس  قلبه، 
عدم الُعُدول عن األمر العظيم الذي أرسل به، وعن القول 
السعدي  يقول  وكما  تبليغه،  ألجل  يحمله  الذي  الثقيل 
في بعٍض من تفسيره لآلية في سورة هود: »فإن النفوس 
تأنس باالقتداء، وتنشط على األعمال… ويتأيد الحق بكثرة 

شواهده، وكثرة من قام به«.
٤- من أسباب اإلعانة على الثبات، وطمأنة القلب، وزيادة 
الصبر؛ القرآن، ففيه الذكرى والِعبر، والعظة والَخبر، فيكون 

بذلك سبيٌل للرشاِد والهدى، وإنه ألعظم وسيلة ثبات من 
الهوى والكفر، وخير منقذ من  اتباع  الزيغ والضالل، ومن 

الشهوات والشبهات.
يُنزََّل  أن  القرآني؛  للوحي  الكبرى  المقاصد  من  كانت   -٥
األمثال  ولضرب  وتأييده،  معه  ومن  للرسول  تثبيتًا  مفرَّقًا، 
األوقــات  في  الله  معية  الستشعار  وذلــك  سبقه،  ممن 
الحرجة والمضطرة،«أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
دحض  ثم  القصص،  بتلكم  واالتّعاظ   ،62 النمل:  السوء« 
شبه المشركين »وال يأتونك بمثل إال جئناك بالحق وأحسن 
هاته  تحقيق  القرآن  مقاصد  من  بل   ،33 تفسيرًا«الفرقان: 
الغايات؛ أن الله ال يذر وال يدع عباده لوحدهم، أن يحملوا 
رسالته ليبلغوها فينساهم، بل معيته تشملهم، دائمة لهم 

»كال إن معي ربي سيهدين« الشعراء: 62.
فيه،  متجذر  طبع  فالضعف  ضعيفا،  ُخلِق  اإلنسان  إن   -٦
كيف ال؟! وهو يجد في نفسه من الخوف والهلع، واألذية 
من كالم الناس عنه ما الله به عليم، فكانت من معية الله 
ِبَحْمِد  َوَسبِّْح  يَُقولُوَن  َما  َعلَٰى  »فَٱْصِبْر  القرآن،  عبر  لعبده 

َربَِّك« ق: 39.
اإلنسان  أن  كذلك،  القرآن  في  المتكررة  المعاني  من   -٧
يحتاج إلى الله في كل أحواله، يستعين به ويتوكل عليه، 
ويفّر من حوله إلى حول ربه وقوته، وقد يعتمد على نفسه 
ويضعف فيخسر، فينصره الله: »َولَْواَل أَن ثَبَّتَْناَك لََقْد كِدتَّ 

تَرْكَُن إِلَيِْهْم َشيْئًا قَلِياًل« اإلسراء: 74.
٨- سورة هود والفرقان مكيتان، لذلك هذه الفترة الحرجة 
في بدايات الدعوة، كان لزاما إقرار عقيدة التوحيد، وتثبيت 
القلوب، وتصبير النفوس، وضرب األمثال من األمم السابقة، 

حتى تتعظ النفس وال تجزع، وتثق في موعود الله.
٩- ربط سور القرآن بزمن النزول وأسبابه، وبسياقه ودواعيه، 
لتدبر  ينضب،  ال  معين  الشريفة؛  النبوية  بالسيرة  وكذلك 
فتتحقق  أيضا،  النبوية  السيرة  ولفهم  وفهمه،  الله  كتاب 
بذلك غاية تثبيت القلب من الزيغ والضالل، والثبات على 

الدين رغم الفتن، وزيادة الصبر.
مجالس القرآن مشروع دعوي ومن أجلِّ مقاصده: أن يكون 
الذي  المظلم  النفق  من  األمة  وإلخراج  ابتداء،  لله  تعبًّدا 

تتخبط فيه، ووسيلة إصالح للنفس وللمجتمع.
ونستغفر الله ونعوذ به من أن نتقّول عليه، بغير علم وال 
هدى، أو بهوى أو تحريف، ولعلنا في مجلس قرآني آخر 
نتذاكر في معاني القرآن العظيم، وِحَكمه ومقاصده إجمااًل، 
الصالة  عليه  الله  رسول  فيهم  قال  ممن  نكون  أن  عسى 
والسالم، من حديث أبي هريرة: »وما اجتمع قوٌم في بيت 
إال  بينهم،  ويتدارسونه  الله،  كتاب  يتلون  الله،  بيوت  من 
نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم المالئكة، 

وذكرهم الله فيمن عنده« أخرجه مسلم.

ماذا لو طبقنا قاعدة »كفى بالمرء كذًبا«

أ/ حاتم الفحصي

إن بيوتاً كانت تلفها الطمأنينة والمودة من كل جانب 
عابر  ألقاها  كلمة  مزقتها  إذ  أهلها،  من  أضحت خاويًة 
استمرت  التي  الصداقة  وتلك  باالً،  لها  يلق  لم  سبيل 
في  واحدة  روحاً  أصحابها  صار  حتى  وعقود  أعواماً 
جسدين قد أنهاها أحمٌق ال يكاد يصل الكالم إلى أذنه 

حتى يجريه على لسانه أينما حل وارتحل.
بل إذا أردت أن تدرك كارثة الكالم بغير علٍم أو تحقق، 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  تتصفح  أن  إال  عليك  فما 
والتي أصبحت بؤرًة لنشر األكاذيب حتى أصبح المتابع 
)الفطن( لها يكّذب كل شيء متبعاً قاعدة »هذا الكالم 
خاطئ؛ حتى تثبت صحته«، حيث راج على هذه المواقع 
اختالق القصص وحبكها بطريقٍة يستحيل تكذيبها حتى 
موقعها  وأخذت  الدموع  لها  وذرفوا  الناس  صدقها  إذا 
كل  في  ونثروها  موقع  كل  في  ونشروها  قلوبهم  في 
جاء  وعظهم،  وغاية  حديثهم  مدار  وأصبحت  مجلس 
أحدهم فبين لهم أنها خالف الواقع وأنها ال تمت إلى 
الحقيقة بصلة، فحينها يكون كأنما هز ثوابتهم ومد يده 

إلى عقائدهم!
وأدت هذه اإلشاعات واألكاذيب والقصص المختلقة إلى 
محاولة بناء جداٍر في وجهها يمنعها أن تكمل طريقها 
وشماالً،  يميناً  ينثرونها  الذين  المغفلين  إلى  فتصل 
األخبار  من  التحقق  إلى  تهدف  التي  الحمالت  فكانت 
لئال ينخدع الناس ويصرفوا مشاعرهم فيما ال حقيقة له.

وتنوعها  المنتشرة  الخرافات  ضخامة  تــدرك  ولكي 
وتشعبها، فما عليك إال أن تلقي نظرًة على التصنيفات 
فستجد  للخرافات،  التصدي  مواقع  أحد  في  الموجودة 

العلمية  على  تقتصر  ال  الخرافات  أن  مثاالً-  -فتبينوا 
والطبية  االجتماعية  إلى  تتعداهما  وإنما  الدينية  أو 

والتاريخية والفيزيائية بل وحتى الرياضية!
الموضوعة  األحاديث  في  عياناً  ذلك  خطورة  وتظهر 
والمكذوبة التي ما زال البعض يتناقلها إلى اليوم، والتي 
عاتقه  على  أخذ  مسلم  كل  أن  لو  إلينا  لتصل  تكن  لم 
التحقق والتأكد من الحديث قبل نشره، وأال يجعل أذنه 

وعاًء لكل ما يتناقله الناس صدقوا به أم كذبوا.
أن  إال  عليك  فما  ذلك،  خطورة  تعايش  أن  أردت  وإذا 
تقرأ قصة أم المؤمنين عائشة في حادثة اإلفك، وكيف 
تحولت حياتها من النعيم المقيم إلى الجحيم الخالص، 

فإليك إياها:
الله  رسول  من  أعرف  ال  أني  وجعي  في  »يريبني  كان 
عليه الصالة والسالم اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي  فذاك  ينصرف  ثم  تيكم؟  كيف  يقول  ثم  فيسلم 
يريبني، وال أشعر حتى خرجت بعد ما نقهت فخرجت 
معي أم مسطح… فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: 
تعس مسطح فقلت لها: بئس ما قلت أتسبين رجالً شهد 
بدراً! قالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وما 
على  مرضاً  فازددت  اإلفك،  أهل  بقول  فأخبرتني  قال؟ 
الله  رسول  عليَّ  بيتي ودخل  إلى  فلما رجعت  مرضي، 

تيكم؟  كيف  قال:  ثم  سلم  تعني  والسالم  الصالة  عليه 
فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئٍذ أريد 
أن استيقن الخبر من قبلهما، قالت: فأذن لي رسول الله 
الناس؟  يتحدث  ما  أمتاه  يا  فقلت ألمي:  أبوي،  فجئت 
قالت: يا بنية هّوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط 
وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إال كثرن عليها، قالت: 

فقلت: سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا!
قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً ال 
فالق  البكاء  أن  يظنان  دمع،  لي  يرقأ  وال  بنوم،  أكتحل 
أبكي…  وأنا  عندي  فبينما هما جالسان  قالت:  كبدي، 
يجلس  ولم  قالت:  جلس،  ثم  الله  رسول  علينا  دخل 
عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهراً ال يُوحى 
الصالة  عليه  الله  رسول  فتشهد  قالت  شأني،  في  إليه 
فإنه  عائشة  يا  بعد  »أما  قال:  ثم  والسالم حين جلس، 
فسيبرئك  بريئة  كنت  فإن  وكذا،  كذا  عنك  بلغني  قد 
وتوبي  الله  فاستغفري  بذنٍب  ألممت  كنت  وإن  الله، 
إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب 
الصالة  عليه  الله  رسول  قضى  فلما  قالت:  عليه”،  الله 
والسالم مقالته قلص دمعي، حتى ما أحس منه قطرة، 
ما  والله  قال:  قال،  فيما  الله  رسول  أجب  ألبي:  فقلت 

رسول  أجيبي  ألمي:  فقلت  الله،  لرسول  أقول  ما  أدري 
الله، قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله، قالت: فقلت 
-وأنا جارية حديثة السن ال أقرأ كثيراً من القرآن-: إني 
والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر 
بريئة  إني  لكم  قلت  فلئن  به  وصدقتم  أنفسكم،  في 
والله يعلم أني بريئة ال تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت 
لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما 
أجد لكم مثالً إال قول أبي يوسف: »فصبر جميل والله 

المستعان على ما تصفون«.
فوالله ما رام رسول الله عليه الصالة والسالم وال خرج 
كان  ما  فأخذه  عليه،  أنزل  حتى  البيت  أهل  من  أحد 
الجمان  مثل  منه  ليتحدر  أنه  البرحاء حتى  من  يأخذه 
الذي  القول  ثقل  من  شاٍت  يوم  في  وهو  العرق  من 
ينزل عليه، قالت فلما ُسري عن رسول الله عليه الصالة 
والسالم ُسري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم 
بها: يا عائشة أما الله -عز وجل- فقد برأك، فقالت أمي: 
أحمد  وال  إليه  أقوم  ال  والله  فقلت:  قالت؛  إليه  قومي 
إال الله -عز وجل- وأنزل الله »إن الذين جاؤوا باإلفك 
عصبة منكم ال تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم« رواه 

البخاري.
قالوا،  مما  الله  برأها  قد  عنها  الله  رضي  عائشة  هذه 
كيف  ولكن  حياتها،  إلى  والطمأنينة  السعادة  فعادت 
فمزقوها  بأهلها  أناٌس  وقع  بيوت  إلى  السعادة  تعود 
وفرقًة بعد قرٍب ولقاء، فلمحاربة ذلك  وأبدلوها طالقاً 
كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كفى بالمرء 

كذباً أن يحّدث بكل ما َسِمع«.

من عجائب قصار سور القرآن الكريم
أ/ عبدالوهاب القرش

الكتاب  أنه  الكريم  القرآن  يثبت  الزمن،  من  قرناً  عشر  أربعة  منذ 
المعجز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وكل سورة 
من سور وآيات القرآن الكريم لها أسرار وعجائب، فمنها ما فيه شفاء 
به  اعتصم  لمن  ونجاة  للمؤمنين،  ورحمة  وهدى  الصدور،  في  لما 
قصار  واختصت  األليم،  والعذاب  والضالل  الكفر  من  بهداه  واهتدى 
سور القرآن الكريم ببعض العجائب واألسرار، التي امتألت بها كثير من 
الكتب التي حملت عنوان مجاز القرآن أو مجازاته وغريب القرآن أو 
غرائبه ومتشابه القرآن ، وكذلك كتب التفسير على اختالفها وتعددها، 
ومنها تفسير »مفاتيح الغيْب« لفخر الدين الرازي الذي ختمه بعدد 
السَور، وعالقتها  أثناء حديثه عن قصار  القرآن وعجائبه،  من غرائب 

ببعضها، وننِقل هنا بعض ما قاله رحمه الله:
َمة لَِما قبلها من   قال عن سورة الكوثر: اعلم أنَّ هذه السورة كالُمتمِّ
ا األول فألنّه تعالى جعَل سورة الضحى  السَور، وكاألصل لَِما بعدها، أمَّ
في مدح النبّي صلى الله عليه وسلم وتفصيل أحواله، فذكر في أولها 
ثالثة أشياء تتعلق بنبوته: »َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى، َوللآَْلِخرَُة َخيٌْر لََك 
أحوال  بثالثة  ختمها  ثمَّ  فَتَرَْضى«،  َربَُّك  يُْعِطيَك  َولََسْوَف  اأْلُولَى،  ِمَن 
من أحواله فيما يتعلق بالدنيا »أَلَْم يَِجْدَك يَِتيًما فَآَوى، َوَوَجَدَك َضاالًّ 

فََهَدى، َوَوَجَدَك َعائاًِل فَأَْغَنى«.
وفي سورة الشرح »ألم نشرح« َشرَّفه بثالثة أشياء: َشْرح الصدر، ووْضع 
كْر٬ ثمَّ َشرَّفه في سورة التين بثالثة أنواع من التشريف:  الِوْزر، ورفْع الذِّ
آَمُنوا«  الَِّذيَن  »إاِل  بقوله  النار  من  تِه  أُمَّ بخالص  وأخبر  ببلده،  أقَسَم 

ووصولهم إلى الثواب بقوله »فَلَُهْم أَْجٌر َغيُْر َمْمُنوٍن«>
وشرَّفه في سورة العلق بثالثة أنواع: »اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك«، وقََهر خصمه 
قوله  في  بالقرب  وتخصيصه  بَانِيَة«،  الزَّ َسَنْدُع  نَاِديَُه  »فَلْيَْدُع  بقوله 

»واسجد َواقْتَرِب«.
الفضيلة:  أنواع من  ثالثة  وفيها  القدر،  بليلة  القدر  وشرَّفه في سورة 
كونها خيراً من ألف شهر، وتنزّل المالئكة والروح فيها، وكونها سالماً 

حتى مطلع الفجر.
البريّة،  خير  أنهم  بثالث:  أُمته،  على  بالثناء  »البيّنة«  في  وشرَّفه 

وجزاؤهم جّنات، ورضَي عنهم.
أُمته،  بطاعة  األرض  إخبار  أنــواع:  بثالثة  الزلزلة  سورة  في  وشرَّفه 

ورؤيتهم أعمالهم، ووصولهم إلى ثوابها حتى وْزن الذرة.
ته، ووصفها بثالث  وشرَّفه في »العاديات« بإقسامِه بخيل الغزاة ِمن أُمَّ

صفات.
راضية،  عيشٍة  في  وأنهم  أُّمته،  موازين  بثقل  »القارعة«  في  وشرَّفه 

ورؤيتهم أعداءهم في نار حامية.
د الُمعرِضين عن ِدينه بثالثة: يروَن الجحيم،  وفي سورة »التكاثر« هدَّ

ثمَّ يرونها عيَن اليقين، ويُسألون عن النعيم.

وشرَّفه في سورة »العصر« بمدح أُمتِه بثالثة: اإليمان، والعمل الصالح، 
وإرشاد الخلق إليه، وهو: التواصي بالحق والصبر.

أالَّ  العذاب:  من  أنواع  بثالثة  ِه  عدوِّ بوعيد  الهمزة  سورة  في  وشرَّفه 
ينتفع بدنياه، ويُنبَذ في الُحطََمة، ويُغلَق عليه.

في  جعله  بأْن  بثالث:  عدوِّه  كيد  ردَّ  أْن  »الفيل«  سورة  في  وشرَّفه 
تضليل، وأرسَل عليهم طيراً أبابيل، وجعلهم كعصٍف مأكول.

 وشرَّفه في سورة »قريش« بأْن راعى مصلحة أسالفه من ثالثة أوجه: 
تآلف قومه، وإطعامهم، وأْمِنهم.

 وشرَّفه في سورة »الماعون« بذّم عدوِّه بثالث: الدناءة، واللؤم؛ في 
لَِك الَِّذي يَُدعُّ الْيَِتيم، َواَل يَُحضُّ َعلَٰى طََعاِم الِْمْسِكيِن« وترك  قوله »فََذٰ
َصالتِِهْم  َعْن  ُهْم  الَِّذيَن  لِلُْمَصلِّيَن،  »فََويٌْل  قوله  في  الخالق  تعظيم 
َساُهوَن، الَِّذيَن ُهْم يُرَاُءوَن« وترك انتفاع الخلْق في قوله »َويَْمَنُعوَن 

الَْماُعوَن«. 
ا شرَّفه في هذه السَور بهذه الوجوه العظيمة، قال »إِنَّا أَْعطَيَْناَك  فلمَّ
الَْكْوثََر« أْي: هذه الفضائل المتكاثرة المذكورة في هذه السور، التي 
أنَت  فاشتِغْل  بحذافيرها،  الدنيا  ُملْك  من  أعظم  منها  واحدة  كل 
ا بالمال وهو  لَِربَِّك« وإمَّ ا بالنفس، وهو قوله »فََصلِّ  بعبادة ربِّك، إمَّ
ا بإرشاد العباد إلى األصلح، وهو قوله: »قُْل يَا أَيَُّها  قوله »َوانَْحْر« وإمَّ
لَِما  ة  كالتَِّتمَّ السورة  هذه  أنَّ  فثبَت  تَْعبُُدوَن«  َما  أَْعبُُد  اَل  الَْكاِفُروَن، 

قبلها.
ا كونها كاألصل لَِما بعدها، فهو: أنه تعالى يأمره بعد هذه أن يَكفَّ  وأمَّ
عن أهل الدنيا جميعاً، بقوله »قُْل يَا أَيَُّها الَْكاِفُروَن، اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن 
ألنَّ  أعدائهم؛  على  نصرهم  يقتضي  وذلك  أديانهم،  ويُبِطل  …إلخ« 
الطعن على اإلنسان في ِدينه أشّد عليه من الطعن في نفسه وأهله.

ثم ذكر بعد سورة الكافرون، سورة النصر، فكأنه تعالى يقول: وعدتك 
من  والبراءة  أديانهم،  بإبطال  وأمرتك  أمرك،  وإتمام  الكثير،  بالخير 
والنصر،  بالفتح  الوعد  لك  أنجزت  أمري؛  امتثلت  فلما  معبوداتهم، 

وكثرة األتباع، بدخول الناس في دين الله أفواجا.
ولما تم أمر الدعوة والشريعة، شرع في بيان ما يتعلق بأحوال القلب 
الدنيا،  على  مقصورا  طلبه  يكون  أن  إما  الطالب  أن  وذلك  والباطن، 
المسد،  المراد من سورة  الذّل والخسارة والهوان، وهو  إالَّ  له  فليس 
ا أْن يكون طالباً لآلِخرة، فأعظم أحواله أْن تصير نفسه كالمرآة التي  وإمَّ

تنتقش فيها صور الموجودات.
 ثمَّ ختم سبحانه وتعالى كتابه المكرم بتلك الطريقة التي هي أشرف، 
فبدأ بِذكْر صفات الله، وشرح جالله في سورة »اإلخالص«، ثمَّ أتبعه 
النفس  مراتب  ِبِذكْر  ختَم  ثمَّ  »الَفلَق«،  في  مخلوقاته  مراتب  ِبذكْر 
اإلنسانية في »الناس«، وبهذا ختَم الكتاب؛ فسبحاَن َمن أرشد العقوَل 
إلى معرفة هذه األسرار اللطيفة، والكنوز الثمينة!! والله أعلم بما هو 
خير ونافع لكل إنسان، عالم الغيب وما في الصدور، كل ما نزله من 

آيات وذكر في القرآن الكريم هو شفاء لما في الصدور.

موانع السعادة يف اإلسالم
أ/ محمد الحمود

في  وآخر  المال،  في  عنها  يبحث  منهم  فصنف  البشر،  لجميع  مطلب  السعادة 
الشهرة، وثالث في الشهادات، ولكن هل تراهم عثروا على ما بحثوا؟ ال ريب أن 
ثمة موانع كثيرة للسعادة تحول دون الوصول إليها والتنعم بالعيش فيها؛ وإليكم 

أهم تلك الموانع:
-الكفر: يقول الله تعالى: »ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما 
تصويراً  والشقاء  التعاسة  القرآن  يصور  هكذا   ،125 األنعام:  السماء«  في  يصعد 

دقيقاً.
-عمل المعاصي واآلثام والجرائم: ولن أستشهد على هذا األمر فهو واضح جلي.

باالستعاذة من  يأمرنا  تعالى  الله  إن  الحسد خطير، حتى  وأمر  والغيرة:  -الحسد 
شر الحاسد، قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، وقال الله تعالى: »أم يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله »النساء: 54، وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موجهاً أمته: »ال تحاسدوا وال تقاطعوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد 

الله إخواناً«.
-الحقد والغل: قال تعالى في سورة الحشر اآلية 10: »وال تجعل في قلوبنا غالً 
للذين آمنوا«، فجعل من صفات المؤمنين االبتهال بهذا الدعاء؛ ألن الغل من موانع 
السعادة؛ الحاقد يظل طوال وقته ال يفكر إال في النيل من الذي يحقد عليه، فقد 

يكذب عليه، وقد يضر به وال يهاب في سبيل ذلك ما يفعل.
-الغضب: ال شك أن الغضب من حواجب السعادة واالنشراح، ولذلك امتدح الله 
الصالة  عليه  الرسول  ويقول  يغفرون  هم  غضبوا  ما  وإذا  عنهم:  قائالً  المؤمنين 

والسالم: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب.
-الظلم: فإن الظلم مرتعه وخيم وعاقبته سيئة إلى أبعد الحدود.

-الخوف من غير الله عز وجل: إن الخوف من غير الباري سبحانه يورث الشقاء 
وقال  خائفين«،  إال  يدخلوها  أن  لهم  كان  ما  »أولئك  الله:  قال  ولذلك  والذلة، 

إبراهيم لقومه كما ورد في القرآن: »وال أخاف ما تشركون به«.
-التشاؤم: فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره التشاؤم؛ 
التشاؤمي  اتجاهه  بفعل  يتحمل  فالمتشائم  والمتاعب؛  التعاسة  في  سبب  ألنه 
متاعب عدة هي أشد وقعاً على أعصابه من الكوارث والملمات التي قد تحل به.

إن  الظن  من  اجتنبوا كثيراً  آمنوا  الذين  أيها  يا  فالله سبحانه يقول:  الظن:  -سوء 
بعض الظن إثم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: »إياكم والظن، فإن الظن 

أكذب الحديث« متفق عليه.
أبدية، وإن تغطرس وتعالى على  المتكبر يعيش في شقاء دائم وتعاسة  -الكبر: 

الناس وغمطهم حقوقهم.
-تعلق القلب بغير الله: كتعلق قلب العاشق بمعشوقته، ويكفي لتصوير خطورة 
األمر أن نقرأ قصة مجنون ليلى لنعلم كيف عاش هذا الرجل شريداً طريداً حتى 

جن، ومات وهو عاشق، فيا لها من خسارة دنيوية وأخروية.
الناس يتوهم أن السعادة تجتلب بمعاقرة المخدرات  -المخدرات: إن كثيراً من 
والمسكرات فيقبلون عليها قاصدين الهروب من هموم الدنيا ومشاغلها وأتراحها، 
في  المخدرات  ألن  بالنار؛  الرمضاء  من  كالمستجير  أنفسهم  يجدون  بهم  وإذا 
الحقيقة مجلبة للشقاء واليأس واالنحالل والدمار؛ واآلن بعد عرفنا موانع السعادة 

فلنعد إلى طريق الفكاك والتخلص من تلك الموانع والله الموفق والمعين..

أ/ محمد الريس
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الرياضي طبيب صيني منذ مئات  اخترع هذا األسلوب 
السنين وكان الهدف منه ليس الدفاع عن النفس؛ فالدفاع 
عن النفس أن تحمي نفسك ضد اعتداء اآلخرين وليس 
القتل؛ وكان الهدف من األسلوب هو كيف تستطيع أن 

تقتل خصمك دون أن تترك أي أثر.
وأعصاب  أعضاء  من  يتكون  الجسم  أن  المعروف  فمن 
والطب الصيني اكتشف ان للجسم مسارات طاقة )نقط 
الحيوية  العمليات  في  تتحكم  األعصاب  من  حساسة 
للجسم كضخ الدم( وهذا األسلوب يعتمد على األصابع 
ألنه يقوم بضرب نقطة صغيرة جدا في الجسم، فالقبضة 
بأكثر  الضربة  أن تسدد  األسلوب ويمكن  لهذا  ال تصلح 
من أسلوب مثل األفعى أو الرمح أو العقرب وغيرها من 

األساليب التي تعتمد على األصابع.
إلى  يحتاج  هو  ما  بقدر  معقد  تكنيك  ليس  األسلوب 
بدأ  وحينما  النقطة،  تصيب هذه  ألن  جدا  بالغة  مهارة 
هذا الطبيب في وضع األسلوب علي أساس خريطة مسار 
والتي  األعصاب  إيقاف  أو  الشلل  نقاط  في  بدأ  الطاقة 
كامال  الجسم  أو  الجسم  من  لعضو  الشلل  إلى  تؤدي 
إلى  األسلوب  طور  ثم  ضربها  تم  التي  النقطة  حسب 
نقاط الموت، وهي نقاط تقوم بإيقاف الدورة الدموية 
أو تسرعها بشكل ال يتحمله القلب أو تحويل مسار الدم 
االسلوب  اإلنسان وسمي هذا  فيموت  كالمخ  عن عضو 
بلمسة الموت؛ ألنه بضربة من إصبع واحد تستطيع أن 
تقتل إنسان يزيد عنك في الحجم والقوة العضلية ومهما 
كانت قوته او حجمه ففي ثواني سيكون ميت ويودي 
أو  نزيف  حدوث  إلى  الوفاة  بعد  الطبي  التقرير  دائما 
هبوط في الدورة الدموية وبدون أي أثر لكدمات أو ما 
يثير الشك فإنه موت غير طبيعي لذا كان هذا األسلوب 
وجد  حتى  الطبيب  هذا  عائلة  في  العليا  األســرار  من 
توصل  التي  والنقاط  األسلوب  تشرح  التي  مخطوطاته 
إليها هذا الطبيب ويعتبر هذا األسلوب محرم دوليا وغير 

مسموح بتدريبه ألنه أداة قتل خفية.
بالذكر ان هناك ضربات مضادة بمعنى إذا  الجدير  مع 
ضربت شخص في احدي هذه النقاط فإن تأثيرها سيبدأ 
بضربة  الطاقة  مسار  تصحيح  يمكن  ولكن  العمل  في 
أخرى فيعود الجسم إلى العمل الطبيعي، ويوجد أسلوب 
منفصل من أسلوب لمسة الموت وهو تثبيت األعصاب 

بحيث تقوم بشلل الجسم فقط.
)لمسة الموت( هو فنون قتالية قديمة تتكون من ضرب 
نقاط معينة على الجسم للتسبب في المرض أو الموت، 
عادة ما تسمى النقاط نقاط ديم ماك، ولكن يشار إليها 
أيضا باسم النقاط الحيوية ونقاط الضغط، تتوافق غالبية 
ديم  باإلبر،  الوخز  نقاط  مواقع  نفس  مع  النقاط  هذه 
ماك هو أحد فنون قتالية خطيرة للغاية، والتي يمكن أن 
تسبب قدرا كبيرا من الضرر لجسم اإلنسان، تشمل آثار 
مهاجمة نقاط ديم ماك خروج المغلوب والموت والوفاة 
الكثيرون أشرطة فيديو وندوات حيث  المتأخرة، شاهد 
يفقد الخصم وعيه بعد تعرضه للضرب في نقاط معينة 
على الرغم من أن هذه طريقة عرض دراماتيكية للغاية، 

إال أنها قد يكون لها عواقب وخيمة.
قرون  منذ  إنشاؤه  تم  ماك  ديم  أن  الكثيرون  يعتقد 
تاي  شكل  طور  أنه  يعتقد  الذي  الرجل  نفس  قبل  من 
يحتوي  النموذج  هذا  أن  البعض  افترض  األصلي،  تشي 

المؤسس  أساليب  على 
نقاط  أخطر  لمهاجمة 
ديم ماك وفقا لألسطورة، 
المعرفة  هــذه  انتشرت 
بسرعة وأثرت على تطور 
الدفاع  فنون  من  العديد 

عن النفس الصينية.
ثم أثرت فنون الدفاع عن 
فنون  على  هذه  النفس 
في  النفس  عن  الدفاع 
أوكيناوا القديمة المسماة 
الكاراتيه، يعتقد الكثيرون 
أن الكاتا التقليدية لفنون 
في  النفس  عن  الدفاع 
أوكيناوا تحتوي أيًضا على 
ديم  نقاط  ضرب  أســرار 
ماك.. هذا مثير لالهتمام 
أوكيناوا  الكاراتيه في  ألن 
على  كبير  تأثير  له  كان 
النفس  عن  الدفاع  فنون 
ــان؛  ــاب ــي ــا وال ــوري ــي ك ف
وبالتالي، من المتصور أن 

أن  يمكن  األخرى  القتالية  الفنون  لهذه  التقليدية  الكاتا 
تحتوي أيًضا على أسرار ديم ماك.

للطالب  فقط  تدرس  المعرفة  هذه  كانت  الماضي،  في 
عن  الدفاع  فنون  انتشار  مع  وموثوقية؛  تقدما  األكثر 
ماك  ديم  معرفة  العالم، ظلت  أنحاء  النفس في جميع 
الطبيعة  ظلت  وهكذا  عزلة،  في  الضغط(  نقطة  )قتال 
محاطة  النفس  عن  الدفاع  فنون  من  للعديد  الحقيقية 
من  التقليد  هذا  كسر  تم  األخيرة  اآلونة  في  بالسرية؛ 
الذين  النفس  عن  الدفاع  فنون  أساتذة  وهناك  السرية 
هذه  للجمهور؛  النقاط  مهاجمة  أساليب  يعلمون 
وأشرطة  والكتب  الندوات  في  اآلن  متاحة  المعلومات 
إيجابي  تأثير  له  كان  هذا  أن  من  الرغم  على  الفيديو؛ 
على فنون الدفاع عن النفس، إال أنه يثير مسألة السالمة.

وتعليمه  مــاك  ديــم  شــرح  يتم  الــحــاالت،  معظم  في 
باستخدام النظريات القديمة القائمة على الوخز باإلبر، 
عديدة،  لسنوات  التقليد  كان  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
لهذا  واالرتباك؛  الشكوك  من  كبير  قدر  إلى  أدى  أنه  إال 
ماك  ديم  حول  التحذيرات  الكثيرون  تجاهل  السبب، 
وبدأوا في تجربة النقاط، يمكن أن يكون لهذه الممارسة 
اآلثار  تفسير  الممكن  من  كان  إذا  مأساوية؛  عواقب 
للتحذيرات حول  يكون  فقد  علميا،  ماك  لديم  الخطيرة 
النقاط مصداقية أكبر، هناك حاجة محددة لمرجع إلى 

الفن الذي يعتمد على العلوم الطبية الحديثة.
اآلثار  دراسة  في  سنوات  كيلي«  »مايكل  الدكتور  قضى 
الطبية لديم ماك ووجد قدرا كبيرا من األبحاث الطبية 
قام  الرياضة،  لهذه  المميتة  اآلثار  على  أدلة  تقدم  التي 
بتجميع جميع أبحاثه في كتاب يشرح آثار اللعبة على 
شرح  يتم  الدموية،  واألوعية  والقلب  العصبي  الجهاز 
القاضية  والضربة  الموت  لمسة  تأخر  مثل  مواضيع 
العلوم  باستخدام  بالتفصيل  الداخلية  األعضاء  ومهاجمة 
الطبية الحديثة، تمت كتابة الكتاب بتنسيق يساعد المرء 

في العثور على تطبيقات 
في  الموجودة  ماك  ديم 
األشكال التقليدية للعديد 

من األنماط.
األول  ــصــل  ــف ال ــدأ  ــب ي
لتاريخ  موجزة  بمقدمة 
يستمر في  ثم  ماك،  ديم 
األساسية  العناصر  شرح 
الالزمة  األعصاب  لعلم 
المتبقية؛  الفصول  لفهم 
قارئه  كيلي  يــأخــذ  ثــم 
مــن خــالل شــرح شامل 
للعالقة بين هذه الرياضة 
تتضمن  الطبية؛  والعلوم 
فصوال منفصلة عن خروج 
ومهاجمة  الــمــغــلــوب، 
ــة،  ــي ــداخــل ــاء ال ــضـ األعـ
القلب..  على  وتأثيراتها 
األخيران  الفصالن  يشرح 
وراء  الطبية  الــعــلــوم 
ويحاوالن  اإلحياء  تقنيات 
المعلومات  جميع  ربط 
على  العثور  في  البدء  من  القارئ  يتمكن  حتى  معا 
تطبيقات ديم ماك الموجودة ضمن أسلوبه الخاص، هذا 
الكتاب أمر ال بد منه لجميع الطالب الجادين في فنون 
الشيطاني  بالفن  مهتم  شخص  وأي  النفس  عن  الدفاع 
وراء  العلم  الموت:  لمسة  بعنوان  الكتاب  ماك،  للديم 

أسطورة ديم ماك وهو متاح اآلن.
وفقا للنظريات القديمة للوخز باإلبر، فإن الجسم لديه 
قوة حياة متداولة )تشي أو كي( تنتقل عبر قنوات غير 
فإن  النظرية،  لهذه  وفقا  الطول؛  خطوط  تسمى  مرئية 
قوة  تدفق  في  الضطرابات  نتيجة  هي  األمراض  جميع 
حياة المرء أو تشي؛ تقع نقاط الوخز باإلبر على خطوط 
تدفق  تغيير  فيها  يمكن  التي  المناطق  وتمثل  الطول 
الطاقة؛ هناك طرق متعددة للتالعب بنقاط الوخز باإلبر 
وإدخال  األعشاب  وحرق  اإلصبع  ضغط  ذلك  في  بما 
اإلبر؛ يقوم أخصائي الوخز باإلبر بإدخال اإلبر في نقاط 
مختلفة اعتمادا على المرض أو الشكوى؛ تطور ديم ماك 
من هذه النظرية ويتم مهاجمة نقاط مختلفة إلحداث 
تأثيرات مختلفة؛ وفقا للنظرية القديمة وراء ديم ماك، 
فإن مهاجمة النقاط تعطل تدفق الطاقة، مما يؤدي إلى 

المرض أو الموت.
ال شك في فعالية هذه الرياضة يمكن ألي شخص تعرض 
المغلوب  أو شهد خروج  نقطة ماك  بقوة على  للضرب 
ذلك،  ومع  ماك؛  فعالية  على  يشهد  أن  الضغط  لنقطة 
آلثار  القديم  التفسير  في  يشككون  ممن  الكثير  هناك 
سابقا  المذكورة  النظرية  أن  من  الرغم  على  ماك؛  ديم 
موجودة منذ قرون، إال أن العلوم الطبية الحديثة يمكن 
الرياضة..  هذه  لتأثيرات  جديدا  علميا  تفسيرا  توفر  أن 
تقع جميع النقاط تقريبا في المناطق التي يمكن للمرء 
فيها مهاجمة جزء ضعيف من العصب؛ في الواقع يمكن 
التي  الداخلية  باألعضاء  النقاط عصبيا  العديد من  ربط 
الجهاز  مهاجمة  فإن  وبالتالي،  عليها؛  تؤثر  أنها  يعتقد 

الجسم  وظائف  من  العديد  تعطل  أن  يمكن  العصبي 
على  العثور  يمكن  الوفاة؛  أو  المرض  إلى  يؤدي  مما 
لديم ماك في كتاب كيلي  الجديد  الطبي  التفسير  هذا 

الجديد.
التحق مايكل كيلي، بجامعة روتجرز حيث حصل على 
شهادة في علم األحياء، وتخرج بامتياز، وتم إدخاله في 
جمعية فاي بيتا كابا الشرفية.. حصل كيلي على شهادته 
الطبية من كلية نيويورك للطب التقويمي.. أكمل كيلي 
الدراسة في الطب الباطني في مستشفى جامعة نورث 
شور في مانهاست، نيويورك؛ أكمل زمالة الطب الرياضي 
للنظام الصحي  التابع  المرموق  في مستشفى بنسلفانيا 

بجامعة بنسلفانيا في فيالدلفيا، بنسلفانيا.
الطبية  الرعاية  الرياضي  للطب  كيلي  ممارسة  تتضمن 
كيلي  والثانويين؛  والجامعيين  المحترفين  للرياضيين 
هو طبيب محترف بجانب الحلبة يعينه مجلس التحكم 
الرياضي لوالية نيو جيرسي؛ إنه طبيب بجانب احترافه 
في الحلبة للمالكمة وفنون الدفاع عن النفس المختلطة 
المدارس  لعدد من  الفريق  كيلي هو طبيب  االحترافية 

الثانوية والكليات في نيو جيرسي.
هو حاصل على شهادة البورد في الطب الرياضي والطب 
الباطني والطب الدائري، نشر في العديد من المجالت 
وراء  العلم  الموت:  لمسة  كتابين:  بتأليف  قام  الطبية، 
أسطورة ديم ماك والدليل الطبي خافت ماك، يستكمل 

حاليا كتابه الثالث عن الطب الرياضي القتالي.
طفال،  كان  أن  منذ  النفس  عن  الدفاع  فنون  في  شارك 
التنافسية  المصارعة  في  الثانوية، شارك  المدرسة  خالل 
انتصار مهني، يحمل حاليا حزاما  أكثر من 100  وحقق 
أسود رفيع المستوى وتم إدخاله في قاعة مشاهير فنون 

الدفاع عن النفس العالمية كرجل العام المتميز.
أوكيناوا شورين ريو ألكثر من 23 عاما  الكاراتيه  تدرب 
ومسابقات  الشكلين  كال  في  متعددة  انتصارات  وحقق 
السجال، حصل على حزام أسود من الدرجة الثامنة، درس 

أيًضا أيكيدو وتانغ سو دو وشياتسو.
أكثر من 100 عام من  التقويمي منذ  الطب  تم تطوير 
الطب..  في  دكتوراه  ستيل،  تايلور  أندرو  الدكتور،  قبل 
وال  جدا  يزال همجيا  ال  الطب  كان  الوقت،  ذلك  خالل 
ثالثة  فقد  الطبي عندما  تدريبه  باليأس من  يشعر  يزال 
لذلك،  ونتيجة  السحايا..  التهاب  بسبب  أطفاله  من 
نهج  وتطوير  البحث  في  الوقت  من  كبيرا  قدرا  قضى 
جديد للطب شمل ممارسة الرياضة والتغذية والتالعب 
بالعمود الفقري، أطلق على نظامه الجديد للشفاء من 

طب العظام.
من  فريد  شكل  إلى  العظام  تقويم  طب  تطور  اليوم، 
كان  إذا  ما  معرفة  للمرء  يمكن  الطبية،  الرعاية  أشكال 
طبيبه يمارس الطب التقويمي من خالل شهادته الطبية.. 
الطب  يتضمن  العظام،  طب  في  إضافي  تدريب  مع 
اليدوي  التالعبي العظمي، هذا شكل من أشكال الطب 
العضلي  الجهاز  خالل  من  الجسم  موازنة  يحاول  الذي 
تقويم  طبيب  تعليم  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  الهيكلي، 
التقويمي  الطب  يعتبر  للطب،  مختلفة  فلسفة  العظام 
ال  المرض  من  والوقاية  متكاملة  وحدة  اإلنسان  جسم 
تقل أهمية عن عالج المرض.. طبيب تقويم العظام هو 

طبيب يمكنه أيضا التالعب بالجهاز العضلي الهيكلي.

ميدان الحرب االلكترونية مستعر متطور صامت ال يتوقف 
استخدام  على  والقدرة  المعلومات  ثــورة  شهدت 
التكنولوجيا تطوراً ديناميكياً سريع، عن طريق االختراع 
واإلبداع واإلنتاج، وبرزت عدة اشكال جديدة ومتنوعة 
من القوة اإللكترونية، والتي أصبح لها انعكاس مباشر 
أدت  ناحية  فمن  والدولي،  المحلي  المستوى  على 
أكبر عدد من  بين  وانتشارها  القوة  توزيع  إعادة  إلى 
الفاعلين، وهذا ما جعل قدرة الدولة في السيطرة على 
األخرى  بالمجاالت  مقارنة  شك  موضوع  المجال  هذا 

للقوة.
بعض  اإللكترونية  القوة  جعلت  أخرى  ناحية  ومن 
أكبر  قدرة  لديهم  الدولية  السياسة  في  األصغر  الدول 
استراتيجية  عبر  والناعمة  الصلبة  القوة  ممارسة  على 
ما  وهذا  مصدرها،  اإللكترونية”  “القوة  تمثل  جديدة 

يعني تغييراً في عالقات القوى في السياسة الدولية.
كبرى،  تدميرية  بصفة  اإللكترونية  الحروب  واتسمت 
يتضمن  وقد  بالضرورة،  أشالء  او  دماء  تصاحبه  ال  قد 
التجسس والتسلل ثم النسف لكن ال دخان وال أنقاض 
وال غبار، ويتميز أطرافه بعدم الوضوح، وتكون تداعياته 
خطيرة، سواء عن طريق تدمير المواقع على اإلنترنت 
ونسفها وقصفها بوابل من الفيروسات، أو العمل على 
للنيل  المتعددة  اإللكتروني  الفضاء  أسلحة  استخدام 
عليها  الحصول  يسهل  أسلحة  المواقع، وهي  تلك  من 

من خالل مواقع اإلنترنت أيضاً.
على  ــى  األول بالدرجة  االلكترونية  الحروب  تقوم 
عنصرين مهمين في أي صراع الكتروني قد ينشب في 

الفضاء االلكتروني وهذان العنصران هما:
الحروب  عليها  ترتكز  التي  المعلومات  توفر  أوال: 
عنصر  توفر  أن  حيث  كبير  بشكل  التكنولوجية 

المعلومات هو أول آليات عمل الحروب االلكترونية.
ثانيا: القدرات العقلية والذهنية والتي تكون مسؤولة 
عالم  في  االلكترونية  الضربات  وتوجيه  تخطيط  عن 
المعلوماتية  توفر عنصري  يتبع  التعقيد؛  رقمي شديد 
والقدرات العقلية البشرية، التي تستند إليها آلية عمل 
الحروب االلكترونية، االجراءات الفنية والتقنية القائمة 
على أساس تنفيذ خطوات وآليات الحروب االلكترونية 

عبر الفضاء الرقمي.
يبدو أن جميع الحلقات األساسية للحياة الحديثة، من 
الحسابات  إلى  العامة  والمرافق  النفطية  اإلمدادات 
العسكرية  والمنشآت  األسهم  ــواق  وأس المصرفية 
وحسابات البريد اإللكتروني، والتطبيقات البرامجية…

إلخ، أصبحت هدفاً للهجمات اإللكترونية، أو ما يُطلق 
عليه هجمات الفضاء اإللكتروني، ويُقدر أن هناك 50 
ألف هجمة إلكترونية تحدث يومياً في أرجاء العالم، 
في  اكتشاف  دون  من  تتم  آالف  خمسة  نحو  منها 

الواليات المتحدة.
ووضوحاً  شناعة  أقل  الهجمات  تلك  تكون  قد  بينما 
على  القدرة  لديها  فإن  التقليدية،  بالحرب  مقارنة 
التسبب في القدر الكبير نفسه من الفوضى واألضرار 
الجانبية؛ بل إن هناك من يطلق عليها »االبتكار األخطر 
في هذا القرن«؛ وقد بدأت الحرب اإللكترونية تصبح 
الدول  لكل  العسكرية  الترسانة  في  المهيمن  العنصر 
التي  الطريقة  المتقدمة، وتحدث تحول منظوري في 

كان البشر يشّنون بها الحروب على مر األجيال.
تختلف الهجمات اإللكترونية، التي تُعرَّف بشكل عام 
على أنها قرصنة ذات دوافع سياسية للقيام بعمليات 
التخريب والتجسس، من حيث أشكالها ومدى شدتها؛ 
رة؛  فهي يمكن أن تكون تعطيلية إلى جانب كونها مدمِّ
من  الموزَّع  الحرمان  وهو  شيوعاً،  األكثر  شكلها  أما 
أحد  إغــراق  شكل  عادة  فيأخذ   ،)DDoS( الخدمة 
يؤدي  بما  المصادر  آالف  من  مرورية  بحركة  المواقع 
إلى تعطّل الخدمة؛ وهذا الشكل إلى جانب غيره من 
أشكال جرائم اإلنترنت، له آثاره في االقتصاد العالمي 
وسرقة  اإلنترنت،  عبر  االحتيال  عمليات  خالل  من 

الهوية، وضياع الملكية الفكرية.
الهجمات  من  بسرعة  المتزايدة  الحاالت  وتخلق 
»أمن  شعار  تحت  مغرية  تجارية  فرصاً  اإللكترونية 
الفضاء اإللكتروني« أو ما يُعرف بـ »األمن السيبراني«.

وفقاً للتقديرات من المتوقع أن يصل اإلنفاق العالمي 
دوالر  مليار   ١٢٠ إلى  اإللكتروني  الفضاء  أمن  على 

مدى  على  سنوياً   10% بنسبة  ينمو  وأن  العام،  هذا 
مؤسسة  أجرتها  دراسة  توصلت  القادمة،  السنوات 
»أن  إلى  األمريكية،  الحكومة  من  بتكليف  بلومبرغ، 
الشركات، بما فيها شركات المرافق العامة والمصارف 
وشركات الهاتف، سيتعين عليها أن تزيد نفقاتها على 
أمن الفضاء اإللكتروني بواقع ما يقرب من تسع مرات؛ 
للحؤول دون أن تؤدي بيرل هاربور رقمية إلى إغراق 
المالي  النظام  يُصاب  أو  دامس  ظالم  في  الماليين 

بالشلل أو تنقطع االتصاالت«.
إذا  فيما  تكمن  الخالفية  النقطة  أن  بيد  ذلك،  ومع 
كانت هناك مدونة لقواعد السلوك تتيح فرصاً متكافئة 
للجميع في عالم اإلنترنت؛ وهل قواعد االشتباك تحدد 
ما هي األهداف المشروعة ونظيراتها غير المشروعة؟ 
الجواب البسيط على ذلك هو »ال«.. ومن غير الواضح 
أيضاً ما إذا كانت العمليات التي تنطوي على معلومات 
ضد  دولة  بها  تقوم  التي  محضة  إلكترونية  تعطيلية 
أخرى تُعتبر »عمالً من أعمال الحرب« أو عمالً أدنى 
درجًة من أعمال اإلكراه أو العدوان؛ هناك عدة عوامل 
تفسر عدم الوضوح هذا، أهمها من الممكن أال يكون 
اإللكتروني دولة وإنما مجموعة  الفضاء  المهاجم في 
صغيرة من األفراد أو حتى فرداً واحداً يعمل بمفرده؛ 
ولذلك، ال يعني نشوء الهجوم في دولة أن تلك الدولة 
يحدثه  الذي  الخسارة  حجم  أن  كما  عنه؛  مسؤولة 

المهاجم يعتمد أيضاً على متغيرات متنوعة.
ر عناوين األخبار خبُر اكتشاف برنامج  في الماضي تصدَّ
يُستخدم  »فليم«؛  باسم  يُعرف  للغاية،  متطور  خبيث 
كسالح إلكتروني يستهدف الكيانات المختلفة في عدة 
ألمن  الروسية  الب«  »كاسبرسكي  شركة  وقالت  دول، 
الحواسيب أنها اكتشفت الفيروس، بينما كانت تشرف 
على تحقيق كلفها به االتحاد الدولي لالتصاالت التابع 

لألمم المتحدة.
الهجوم  أدوات  على  التعرف  عن  التحليل  وأسفر 
ألغراض  المستخدمة  اآلن  حتى  تعقيداً  واألكثر  األكبر 
م  مصمَّ »فليم«  وفــيــروس  اإللكتروني،  التجسس 
البيانات  لسرقة  الكمبيوتر  أجهزة  يصيب  بحيث 
أحد  إلى  إرسالها  ثّم  ومن  الحساسة،  والمعلومات 
شركة  وتعتقد  به،  الخاصة  والتحكم  القيادة  خوادم 
من  وغيرها  إيران  في  نُشر  الفيروس  أن  كاسبرسكي 
بلدان الشرق األوسط قبل خمس سنوات على األقل؛ 
وما  الدول،  ترعاه  الذي  اإللكتروني  التجسس  ألغراض 
تقف  بناؤه  كان  إذا  ما  بشأن  سائداً  الغموض  يزال 

دودة  أطلقت  أنها  يُزعم  التي  الدول  أو  الدولة  وراءه 
اإليراني  النووي  البرنامج  هاجمت  التي  »ستاكسنت« 
الخوادم  إن  يقولون  الخبراء  أن  غير  2010م،  عام  في 
وللسيطرة  »فليم«  لقيادة  التحتية  للبنية  المستضيفة 
عليه انتقلت، في السنوات األربع الماضية بين مواقع 
عّدة، بما في ذلك هونغ كونغ وتركيا وألمانيا وبولندا 
ووفقاً  وسويسرا،  المتحدة  والمملكة  والتفيا  وماليزيا 
في  مصابين  مستخدمين  تسجيل  تم  لكاسبرسكي، 

مناطق عّدة، بما في ذلك منطقة الشرق األوسط.
األخيرة،  اآلونة  في  الهجمات  النوع من  زاد هذا  وقد 
نجاحها  ظل  وإن  شدتها،  أو  تواترها  حيث  من  سواء 
محدوداً، وفي وقت سابق ذكر المصرف المركزي في 
اإلمارات أنه صدَّ هجوماً من قراصنة الكمبيوتر حاولوا 
إعطاب موقعه اإللكتروني، وقال خبراء حضروا مؤتمر 
البترول العالمي في الدوحة إن القراصنة يحاولون غزو 
قطاع الطاقة، ويمارسون التجسس الصناعي، ويهددون 
تعطيل  خالل  من  محتملة  عالمية  فوضى  بإحداث 
الهجمات  أن  من  الخبراء  ر  وحــذَّ النفط،  ــدادات  إم
يتسم  أصبح  لها  التخطيط  وأن  تواتراً،  أكثر  أصبحت 

بمزيد من العناية.
وفي شهادته أمام الكونجرس األمريكي، أوضح لودولف 
المعلومات  تكنولوجيا  مديري  أحد  وهو  لومان، 
دخول  من  أي شخص  تمكَّن  »إذا  أنه  في شركة شل، 
المنطقة التي يمكنك بها التحكم في فتح الصمامات 
وغلقها، فلك أن تتخيل ما سيحدث، سيتسبب ذلك في 
في  وسيتسبب  واألموال،  واإلنتاج  األرواح  في  خسارة 
أضرار  إلى  وسيؤدي  بيئية،  وأضرار  وتسريبات  حرائق 
اليابانية  سيجا  شركة  أعلنت  الماضي  وفي  فادحة«، 
لتطوير ألعاب الفيديو إن معلومات تخص 1.3 مليون 
وهي  بها،  الخاصة  البيانات  قاعدة  من  ُسرقت  عميل 
الهجمة األحدث ضمن موجة من الهجمات اإللكترونية 

ضد شركات ألعاب الفيديو على المستوى العالمي.
إن هذه الهجمات، على أهداٍف متنوعة، تشير إلى أن 
إبرام معاهدة دولية هو وحده الكفيل بحّل المشكلة، 
وبينما تتدافع الحكومات والشركات لحماية مصالحها، 
هذا  وراء  الكامنة  باألسباب  يذكر  اهتمام  هناك  ليس 
االتجاه المتصاعد للهجمات اإللكترونية، ومن الواضح 
قراصنة  على  السهل  من  يجعل  المتزايد  الترابط  أن 
المارقة أن تخترق »أرض  الكمبيوتر والدول والعناصر 
العدو«، وقد أصبح من المهم في هذا الخصوص فهم 

الدوافع وراء هذه الهجمات.

ويالحظ أن الرأي العام منقسم جداً حول هذه القضية؛ 
من  بكثير  أرخــص  اإللكتروني  الهجوم  أن  فيالحظ 
األسلحة التقليدية، ويمكن أن يكون له أفضل التأثيرات 
المطلوبة، ونتيجة لذلك، فإن حرب الفضاء اإللكتروني 
لكل  العسكرية  الترسانة  في  مهيمناً  عنصراً  أصبحت 
بلد متقدم. وبالنسبة إلى اآلخرين، فإن تلك الهجمات 
األخالق؛  إلى  افتقاراً  الهجمات  من  غيرها  تقل عن  ال 
نظراً ألن كليهما سلوك عدواني ومعاٍد للمجتمع، وعلى 
التطور  الحاسبات بلغت من  أي حال، فإن تكنولوجيا 
متكاملة،  أخالقية  منظومة  بشأنها  نضع  يكفي ألن  ما 

وليس مجرد مجموعة من المبادئ التوجيهية.
ومن الصعوبة بمكان تحديد مدى التهديد الذي تمثله 
الحرب اإللكترونية على األمن العالمي؛ ألننا لم نشهد 
هجوماً كامالً بعد؛ كما توجد حاجة لسياسة بشأن وضع 
المشاركين في الحرب اإللكترونية من حيث كونهم من 
أخرى؛  فئة  أي  أو  المدنيين  أو  الجواسيس  أو  الجنود 
في الواقع، تبدو حرب الفضاء اإللكتروني غير دموية 
أي معضالت  توجد  تكاد  أنه ال  إلى درجة  و«نظيفة« 
إلى  التوصل  معها،  التعامل  يتم  كي  حقيقية  أخالقية 
خطر  لتجنب  اإللكتروني  الفضاء  في  سلمي«  »حل 

حرب إلكترونية عالمية.
إنها حرب تخيلية أو افتراضية ذات طبيعة غير ملموسة 
تكون  قد  تام، وهي حرب  شبه  بشكل  الواقع  تحاكي 
بالمواجهات  فيها  الصراع  أدوات  تتلخص  إذ  دماء،  بال 
برامج  من  وجنود  التقنية  والبرمجيات  االلكترونية 
المفاتيح  لوحات  وطلقاتها  المحوسب  التخريب 
ونقرات المبرمجين في بيئة اصطناعية تحاول ما أمكن 
المادية  الحياة  لمالمح  حقيقية  صورة  إلى  الوصول 

والملموسة.
لقد غيرت المعلوماتية من طبيعة الصراعات والحروب، 
مفاهيم  وهي  ومختلفة  جديدة  أساليب  وأدخلت 
الموجهة  الحروب  ومنها  وصياغة،  تقييم  إلى  بحاجة 
الفضائية  والحرب  التجسسية  والحرب  الشبكة  وحرب 

والحرب النفسية واإلعالمية.
دخلت  العشرين  القرن  من  األخيرة  العقود  خالل 
الصراع  ساحات  الى  التكنولوجيا  وتقنيات  أدوات 
امتداداً  البعض  نظر  في  تشكل  والتي  المتعددة، 
التكنولوجيا  استخدام  وكذلك  اإللكترونية،  للحرب 
أدى التغيير في  شكل الصراع الدولي، والتي تطورت 
وخاصة  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  مع  واتسعت 
القرن  الباردة؛ ومع بداية  خالل فترة ما سمي الحرب 
الحادي والعشرين أصبحت الشبكة أساسية في أغلب 
االتصاالت والتعامالت وأجهزة التحكم، وباإلضافة إلى 
إلى  تحولت  كما  للبعض،  تجسس  وسيلة  أنها شكلت 

أداة للحرب بمختلف صورها.
أحد  يستطيع  حيث  قاهر،  اإللكتروني  الفضاء  صراع 
أطراف الصراع أن يوقع خسائر فادحة بالطرف اآلخر، 
واالتصالية  المعلوماتية  البنية  شل  في  يتسبب  وأن 
الخاصة به، وهو ما يسبب خسائر عسكرية واقتصادية 
فادحة، من خالل قطع أنظمة االتصال بين الوحدات 
أو  معلوماتها،  تضليل  أو  البعض،  وبعضها  العسكرية 
التالعب  خالل  من  أو  عنها،  سرية  معلومات  سرقة 
مسحها  أو  وتزيفها  والمالية  االقتصادية  بالبيانات 
ال  اإللكتروني  الفضاء  وحرب  الحواسيب،  أجهزة  من 
الحروب  من  أخطر  ولكنها  للدماء  أرقة  أي  بها  توجد 
العسكرية ألنها تستطيع تدمير االنظمة واألجهزة مما 

يمنعها عن العمل بشكل تام وإتالفها .
الذي  الوقت  نقترب من حافة هاوية خطيرة في  إننا 
لحجب  بظالله  لإلنترنت  األسود  الجانب  فيه  يلقي 
واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  الهائلة  الفوائد 
وزعزعة النظام العالمي، كما أن الثورة المعلوماتية قد 
غيرت من طبيعة الصراعات والحروب وابتكرت أساليب 
جديدة فمنها الحروب الموجهة وحرب الشبكة والحرب 
وإن  االعالمية،  والحرب  الفضائية  والحرب  التجسسية 
نجاح الحروب التي تشن اليوم ومستقبالً سوف يفوز 
والتجسس  المعلوماتية  يتقن حرب  الذي  الجانب  بها 
على االتصاالت، ولعل أكبر شاهد على هذا ما يجري 
اليوم بين الروس واألمريكان والناتو في مسرح أوكرانيا، 

وألعاب البورصات، والعمالت اإللكترونية المشفرة.

فن ورياضة الديم ماك )لمسة الموت( القتالية العتيقة
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سبتمبر المجـد هـل راقتـك دنيانـا
وقـد تلقـتـك نامـوسـاً وربـانـا

شعت شموسك مـلَء األرض ناشـرًة
للـكـون حباً وللـثـوار إيـمـانـا

ذكراك تُشـرق واألعـالم شاديـة
والشعـب ينسـاب إيقاعـاً وريحانـا

وللعـزائـم رايــاٌت مجـنـحـة
تظلـل اليـوم )مريـخـاً وكيـوانـا(

)عيبان( يزهو بإكليل الشمـوخ وفـي
يديـه يحـمـل لألبـطـال تيجـانـا

واألرض والناس في أبهـى مباهجهـا
ترتـل النصـر فـي ذكـراك فرقانـا

سبتمبـر البـذل يا مـيـالد عزتـنـا
إنـا وهبنـاك أرواحــاً وأجفـانـا

فاسحق ذوي البغي واألطماع مقتحمـًا
أهل العماالت مـن جافـى وعادانـا

جدد)معينـاً( وغـرس كـل رابـيـٍة
من أرض )بلقيس( ُقبـالٍت وأحضانـا

واحشد قوى الشعب، وادفن ما يمزقهـا
تسبق بها العصـر إعجـازاً وإتقانـا

يا ثـورة الشعب يا منهـاج وثبتـنـا
يا صيحة الحـق، يا فـردوس عليانـا

سالحنا أنت والفكـر المضـيء لنـا
وأنت في السعـِي واالبـداع رجوانـا

رسالـًة انـت صـاغ الله منهجـهـا
وللجماهيـر قــد أهــداك قـرآنـا

أنـت الشعائـر للعبـاد ما سـجـدوا
أنـت التهجـد إن جئنـا ُمصـالَّنـا

ال غرو إن نحـن عظمنـاِك كعبتنـا
فمنـك نستـُن لألحـقـاب أديـانـا

كل المالييـن )قيـٌس( فـي تلهفـِه
وأنِت)ليلى( فدتـِك الـروح )ليالنـا(

يا ثورة الشعب كـم فاضـت مدامعنـا
وكم حسونـا مـن األحـداث أحزانـا

كم في الصراعات ُذبنـا واستبـد بنـا
جهٌل عتُي‘.. فليـت الطيـش ما كانـا

عشنا نقاسـي مـن األرزاء أبشعهـا
ومن لظى الحرب مـا أعيـا وأدمانـا

كنا رجـاالً، ولكـن العقـول مضـت
تحـول النـور أغساقـاً ونيـرانـا

واليـوم ال الجهـل تكوينـا فضائُحـُه
وال المظالم تشـوي النـاس طغيانـا

بل للمسـاواة ينبـوٌع يفيـض بهـا
الذاَك يُثـري وذا يقتـات حرمـانـا

حرية الفكـر تمضـي صـوب قمتهـا
والـرأي ينداُح ال ينـقـاد إذعـانـا

سـِل الجماهيـر كـم دوت إرادتهـا
وكـم محـا الشعب)سافاكاً( وسجـانـا

فالمجـد أصبـح والتوحيـد غايتنـا
والموطـن ُالحرُّ أرجـاًء وإنسـانـا

يا ثورة الشعب صيف األمنيـاِت دعـا
والكـل لبـاِك خشـاعـا ولهفـانـا

عهـداً لذكـراك يا)أيلـول( نقطـعـُه
أن ننجز الوعـد والميثـاق فرسانـا

من يخدع الشعب.. من يلهي مطامحـُه
إن هـب كالريـح للغايـات ظمـآنـا

من يوِقف البحر، إن هاجت عواصفه؟
من يحجب الشمس عن آفـاق دنيانـا

الشعـب أكبـُر مـن أعـداِء يقظتـِه
سلـوُه كـم دك )طاغوتـاً( وأوثانـا

كـل الدسائـِس واألحقـاد عـاجـزٌة
عـن أن تُعـوق يا أخطـار )مسرانـا(

إِرادة الشعـب فـي إرسـاِء نهضِتـِه
باتـت يقينـاً وإصـراراً وإيمـانـا

ال مـال )قـارون( يثنيـنـا بوفـرتـِه
وال عصا السحر تُجدي اليوم )هامانـا(

إن الطُّموحـات ديــٌن ال نخالـفـُه
فكيـف نعبد)شيـكـاٍت( و)أطنـانـا(

البنـك )عـالَّن( تُغريـنـا خزائـنـه
ولـن نداهـن )زعطانـاً وفلتـانـا(

لنـا إبــاٌء تعـالـى أَن يُدنّـسـُه
كسب رخيـص فقـري يا ضحايانـا

دِمــاِك والله مـازالـت تعلـمـنـا
أن )السيادَة(تـأبـى )الخلد(أثمـانـا

نفدي مباديـك يا )جيـل الفـداء( فـال
تحزن.. فأيلـوُل ُدنيـانـا واخـرانـا

مـن بالدنانـيـر يا أبـنـاَء أمتـنـا
يبـيـع ديـنـاً وتاريخاً وأوطـانـا

ومن يُساوُم في حـق الشعوب ومـن
يُطيـع )فرعوَن(تضليـالً وبهتـانـا؟

كفى من الحـرب ما صاليـت يا وطنـي
كفى ُرُضوخاً لمـن أغـرى وأعمانـا

كفى ارتداداً عن الخـط القويم كفـى
بُغضاً عن الحـب واآلمـال أقصانـا

لـم التناحر مـن يجنـي فـوائـدُه؟
هـل الرجولـة أن نجتـث ُقربـانـا؟

بمـن نُضحـي؟ بأحـفـاٍد أوائلـهـم
شادوا)معيناً(و)ريدانـاً( و)غمـدانـا(؟

لمـن نبعـثـر أشــالًء وأفـئـدًة؟
ويحصـد الشـر آبــاًء وإخـوانـا؟

لمـن نُخلـف )أيتـامـاً( وأرمـلـًة
والنـار تأكـل وديانـاً وُعمـرانـا؟

حـق األخـوِة أن تبـقـى مقـدسـًة
وأن نـرى )الكـل( غفـاراً ورحمانـا

ال أن يُحـارب منـا البعـض إخوتـُه
ونُغـرق الشعـب إِضعافـاً وخذالنـا

ُحـوِك وال ال تشتروا الحرب بالسلم الضَّ
تستبدلوا األمـن تخويفـاً وعصيانـا

وال تبيـعـوا مباِديـكـم لتعتـنـقـوا
فكـراً دخيالً حقيـر القصد)شيطانـا(

ال تخدعنكـم شـعـاراٌت مزخـرفـٌة
وال تظنُّوا )خبـاث الشـوِك( أغصـانـا

سبتمبـر النـور بعـد الله ُعروتكـم
يغني فُضمـوُه ِشيبـانـاً وشبـانـا

صونـوا مباديِه وارُمـوا ما يمزقكـم
إن التشعـب فـي األهـواِء بلوانـا

أُسود جيشـَك يا)أيلـول( قـد نبـذوا
مراكـز الطيـش والتفريـط فتيـانـا

في ظـل نهـج يمانـي القرار يـرى
حـب )السعيـدِة( مقياسـاً وميزانـا

به غـدا الجيـش أقداراً عواصفهـا
تـذرو وتسحـق أهـواالً وأقـرانـا

تلـك )الفيالـق( واآلسـاد هــادرٌة
وبأسها الجم يُعطـي الكـون بُرهانـا

تقول والنار والتصمـيـم منطقـهـا
هنـا التحدي فمـن يا مـوُت يلقانـا؟

شبت عن الطوِق أرضـي يا ُمَناوئهـا
فانظـر لدجلـك كهـانـاً وغلمـانـا

ومـن تآمـر أو عـادى مسيرتـنـا
سيبلـع الخـزي واألوحـال ألـوانـا

إنـا لنرفـص ان يحيـا بساحتـنـا
أهـُل الضـالالت دجـاالً وخـوانـا

للثـورة األّم يـا أعـداء صحوتـنـا
لهـا اقمنـا مـن الهامـات اركـانـا

بالحقد ُموتوا وذوقوا نـار حسرتكـم
فقد نسجنـا لجهـل األمـس أكفانـا

لـم التكالب يامـن شـاء ُفرقتـنـا؟
هـل الجريمـة ان تصُفـو نوايـانـا

دُعــوا المخاوف ال شـر يُـراودنـا
وال تكيدوا فإنـا السـلـم دعـوانـا

إذا صدقتـم صدقنـا فـي مودتـكـم
وإن مكـرتـم تغذتـكـم شظايـانـا

يا ثـورة الشعـب ما أسمـاِك خالقـًة
تُرسيـن للحـق واألجيـال بُنيـانـا

إنـا ُحماتـِك ما عشنـا وما عزفـت
نفـٌس بحبـِك أشـعـاراً وألحـانـا

يا ثورة الشعب صيف األمنيـاتِ دعـا
أ/ عبدالله معجب

أ/ فؤاد باشا

صنعاء والحصار
صنعاء جئتك عازفا أوتاري

وأنخت عند جبينك أشعاري
وقطفت من قلبي المولع وردة

حمراء تفصح عن لهيب قراري
يا قبلة العشاق أنت ملذتي

والنت مرتع صبوتي ودياري
أنت خطوط كتابتي ومدادها

أنت الوحيدة في الدجى اذكاري
انت الحبيبة واالميرة والتي

جذبت يراعي فطرتي افكاري
إني احبك ملء كل بحيرة

ملء الفضاء الرحب واألمصار
أنت الطبيعة في تمام جمالها

بـل أنت حـقا متعة األنظار
كـل لـه ليلـى يتيـه بحبـها

والنت أنت ليلتــي ونهــاري
صنعاء ماذا قد لقيت من العدى

باألمس يـوم تحالُِف األوزار

جيش األئمة جاء يجري صوبك
ليعيد فجرك ظلمة بحصار

سبعون يوماً في الحصار نهارها
ليــٌل وليلها شـد باألوكار

هل تذكرين حصارهم وعنادهم
هـل تذكريـن بشاعة األشرار

لكن ثوار الحياة تكاتفـوا
ضــد العدو الثعلـب المـكار

هم قلة وعدوهم متفوق
لكنهـم في الحـرب كاإلعصار

الثائرون الحاملون رؤوسهم
بأكفهـم من صفوة األحـرار

من يحملون ألرضهم ولمجدهم
حباً يشعشع دائم األنــوار

قد شيدوا برؤوسهم سورا لك
لهم الفدا يا قوم كل شعار

صنعاء جئتك والحنين يشدني
والشوق يطوي كثرة األمتار

فأنا ابن حمير جئت أحمل قبلة
وعلى جبيني شعلة من نار

صنعاء جئتك والقلوب بحيرة
والصمت خيم فوق كل جدار

ال تسأليني يا حبيبة ما جرى؟
للرافـدين لثــورة األحجار

ال تسأليني فالسؤال يغصني
ولئن أجبتك فالجواب دمـاري

أرض العروبة قد تمزق ثوبها
وغــدت بال ثوب وال أستار

والطامعون الغرب بثوا سمومهم
في أرضنا في القدس في األنبار

والحاكمون لنا بلهفة عاجز
ناموا وقد وصموا بخزية عار

هم يصنعون صدى الكالم حماسة
هـم يتقنون براعة األعذار

صاروا بال قلب وال فكر وال
سمــع وال أيـد وال أبـصار

يا منبع الشعر المغرد في الُدنا

 يا أصل كل قصيدة وبحار

فيك عناقيـد الكروم تكاثرت

فيك القالع منيعة األسوار

فيك المساجد قد تردد صوتها

للكــون يا لمهـابة اإلكبـار

ماذا أحدث عن بنائك؟ إنه

صنـع اإلله الواحــد القـهار

يا منبر العرب الرفيع إلى العال

يا من تحاكي سائر األقــمار

أرضعت تاريخ العروبة عزة

وغرست فيـه صرامة الثـوار

لقد اصطفاك الله يا أم الدنا

بالعلـــم واإليمان واإلصـرار

تلك الهدية منحة قدسية

هل تؤمنين بقسمـة األقــدار

ناشدتُِك اإلحساَس يا أقالُم
أتَُزلزُل الّدنيا ونحُن نياُم

َجْهٌل، وأمراٌض، وظلٌم فادٌح
وَمَخاَفٌة، وَمَجاَعٌة، وإماُم

والشعُب في ظّل السيوِف ممزُّق
األوصاِل، ُمْضطََهُد الَجناِب يُضاُم

وعلَْيِه، إّما أْن يُغاِدَر أْرَضُه
َهَرباً، وإالّ فالحياُة ِحَماُم

نَثروا بأنحاِء البالِد، ودّمُروا
ُعْمرانَها.. فكأنُّهْم ألْغاُم

وا ِبَها أكَلُوا لُباَب األرِض، واخَتصُّ
َوَذُوو الخصاصِة واقُفوَن ِصياُم

يا َقْوُم ُهبُّوا للكفاحِ، وناِضلوا
ماِم َحَراُم إنَّ الَمناَم َعِن الذِّ

تستسلُِموَن إلى ُقساٍة َمالَُهْم
ُخلٌُق، وال َشْرٌع، وال أْحكاُم

لَْن يَْبَرَح الطّغيان ذئباً ضارياً
مـا داَم يعرْف أنّكُْم أغناُم

يمتّص ثروَة شعبِه ويُِميُتُه
جوعـًا، ليسَمَن آلُُه األعالُم

طعناتُُه ُقْدسّيٌة، نزلْت بها الـ
بركاُت، واآلياُت، واألحكاُم

وإذا ثََوْت بَْيَن الّضلُْوعِ بهائٌِم
َقِويَْت على َحْمِل الَعصا األْجساُم

امسيت أحــداقــاً لــهــا وقــلـوبـا
وعــقــيــدًة ومــشــاتــالً ودروبــــــا

ولـشـعـبها أصـبـحـَت ِسـفـر كـرامـٍة
بــالـنـوِر فــــوَق جـبـيـنـِه مـكـتـوبـا

هـذي الـوجوُه الـيوَم أنـَت سـماؤها
فـاسـكْب عـلـيها مــن لـدنَك طـيوبا

رسـمـتَك بـالـعبِق الـجـهاُت ولـّونـْت
حــزَْن الـسـعيدِة فـاستحاَل طـروبا

فــي كــلِّ حـقـٍل مــن رؤاَك سـنـابٌل
مـــألْت ســـالَل األمـنـيـاِت حـبـوبـا

سـقـطْت رهـانـات الـظالِم أمـا تـرى
قـسـمـاته كــيـَف أمــتـألَن شـحـوبا

تـجثو بـباِب ضـحاَك ُشعُث ظنونهم
ويــلــوُح ظـــلُّ سـرابـهـم مـعـطـوبا

قبَل انبالجِك كاَن وجُه الشمِس عن
أبـصـارنـا بـدجـى الــردى مـحـجوبا

و الـشـعُب أعـمـتُه الـخرافُة ال يـرى
إال كــمـا يــهـوى األســـى مـصـلـوبا

والـلَّـحـُن يــا أيـلـوُل دونــَك مـقـعٌد
وخــطـاَك تـعـزفها الـنـفوس وثـوبـا

حـتـى أتـيـَت فـعانقْت َدَمـُه الـرُّؤى
َن بــالـعـبـيـِر هــبــوبـا والــــــورُد أذَّ

عــبَّـدَت درَب الـمـعـجزاِت بـلـحظٍة
أمــسـى الــزمـاُن بـمـثـلها مـجـذوبا

مــيـالد هــذي األرض أنــَت كـتـبَتُه
ورفــعـَت مـــن تـأريـخها الـمـنصوبا

وأعـــدَت لـلـفـجِر الـضـياَء وصـنـَتُه
بـأكُـفِّ مــن تـركـوا الــردى مـسلوبا

وطــنـي بـــال أيـلـول جــرٌح نــازٌف
لــواله مــا احـتضَن الـشماُل جـنوبا

لـــــوالُه كــنــا لـلـشـتـاِت مــواسـمـاً
تـقتاُت مـن دمـنا الـخطوُب خـطوبا

وطــنــي بــأيـلـوٍل أفــــاَق وقــبـلَـُه
فـــي الـقـهِر عــاش مـغـيباً مـنـهوبا

خــيـراتـُه نــهــٌب وأجــمــُل عــمـرِه
نــَخـرتْـُه آفــــاُت الــزمــاِن نــدوبــا

سـرقـْتـُه بــاسـِم اللِه شـــُر ســاللـٍة
وسـقـْتـُه أنـخـاَب الـعـذاِب ضـروبـا

وتـُسـوُمـُه ســوَء الـشـقاِء لـتـنتشي
وتــسـلُّ ِمـــن دِمـــِه لــهـا مـشـروبـا

جــلـْت يــُد األحــراِر وهــي جـلـيلٌة
مـــذ خـلّـفـْت رأس الـخـنـا مـقـلوبا

كـسـرْت ثـمـاثيَل الـضـالِل ودمـرْت
عـرَش الـظالِم فـما اسـتطاَع هروبا

عــزْت بـها األوطـاُن لـحظَة أدركـْت
“مـعـنـى جـعـلنا الـعـالمين شـعـوبا”

سـبـتـمـبُر األحـــالِم كـــلُّ قـصـيـدٍة
لــحـروِف عــزِّك لن تـُجـيَد ركـوبـا

بــــَك بــشـَر اللُه الــبـالَد فــأزهـرْت
آفــاُقـهـا وكــســا الـربـيـُع ُسـهـوبـا

لــَك مـن ضـمـائرنا ضـمـائرنا الـتي
أمـسـْت تـصـلي فـي يـديَك ُوُجـوبا

وعـلـيـَك يــا أبــِت الـسـالم مـبـاركاً
ُمــْذ ِصــرَت أحــداقــاً لــنـا وقـلـوبـا.

يمينــــــاً بمجدك يا موطني
ويا مهد كل فتًى مؤمن

سأمضي على الـــدرب ال أنحني
ولن أتوانى ولن أنثني

شعـــاري الفداء ما خشيت الردى
مدى الدهر حاٍم له موطني

أنا الثـــــــــــائر الحر رمز النضال
وجندي بالدي ليوم القتال

شــــــربت المنايا كشرب الزالل
وتوجت بالنصر هام التالل

وحدثني الصخــر عند الصمود
لك الله فاصمد صمود الجبال

سنـــــــون مضت كان ظني بها
مماتاً فكانت حياة الكرام

ألني ركبت الخطوب الجسـام
وما رّف جفني بيوم الحمام

وها أنا أبني ليحيا أخـــــــــــي
ويحيا البنون بظل السالم

مضينــــا على درب أيلولنا
يقود خطانا اإلخاء والوئام

فرشنا الدروب بأرواحنــــا
وسرنا على هديها لألمام

وقفنا علـــــــى قمم الحادثات
أردنا مصيراً وشئنا حياة

فكانت حياة الشـروق السنى
يميناً بمجدك يا موطني

وطني بال أيلول جرحٌ نازف

يمينا بمجدك
 يا موطني

أ/ محمد محمود الزبيري

أ/ زين العابدين الضبيبي

أ/ عثمان المخالفي

أ/ مفضل غالب

إنها أبهى الليالي في الوجوِد
ليلة النصر على أعتى العهوِد

اشعَل الثوار فيها حلمنا
وتحدوا كل جبار حقود

ومضوا في ثورٍة جبارٍة
قادها منا ميامين األسوِد

حطمت اسطورة البغي الذي
قهر الشعب بأغالل القيوِد

انه سبتمبر النور محا
ظلمات الجهل والبغي الكنوِد

ورأى الشعب اليماني به
حلمه الوضاء خفاق البنوِد

لن ينال البغي منا بعدُه
قصده في شعبنا »شعب الصموِد«

هاهو الشعُب بذكرى حلمه
يقسم األيمان من وافي العهوِد

قسماً يا عصبة الطغيان لن
ترجعي مهما بذلنا او تعودي

ومضت في بهجٍة اجياله
توقد الشعلة في كل النجوِد

يا بقايا الليل انا كلنا
لسنا ثورتنا اوفى الجنوِد

نحن ماضون وعلٌي رمزنا
كي نرى أيلول يزهو من جديد

وغداً يغمر صنعاء ضوؤه
ويعود الحلم للشعب المجيِد

وينادي كل حر ثائٍر
نحن عدنا يا رؤى األحرار عودي

لم تقم ثورتنا كي تنتهي
بل لكي تبقى بأسفار الخلوِد

وغداً يشدو بها كل فٍم
رددي ايتها الدنيا نشيدي.

ليلة الحلم 
اليماني الكبير

لن يبرح الطغيان 
ذئبا ضاريا
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وَماَل أَيلُوُل نَحوي، والُغباُر على
أَجفانِِه، ُقلُت: أَهاًل.. زاَرنا الَمطَُر

هذي يَِدي.. لم تُصاِفح ُمذ ُجرِحَت يًَدا
أو زاَرها -َغيَر ُمبٍك- َمرًَّة َخَبُر

وهذه األَرُض روحي، فالسالُم على
ُروحي، سالٌم عليها وهي تَنَحِسُر.

ِني.. َضمَّ أُمٍّ ِطفلَها، وبَكَى وَضمَّ
بُكاَء َمن ليس يَدري كيف يَعتِذُر

فقلُت: أَيلوُل.. يَكفي أَن تَُمرَّ بنا
َوُر في كُلِّ عاٍم، َفَتزُهو باسِمَك الصُّ

عِب أَمِطر في الُقلوب َدًما يا والَِد الشَّ
في كُلِّ َصدٍر -تََناَسى ُجرَحُه- َحَجُر

واضرِب لنا ِمن َحكايا أَهلِنا َمَثاًل
لُّ أَنَّا مثلهم بََشُر كَي يَعلََم الذُّ

ما كان َفرًضا علينا أَن نَِذلَّ وقد
رتَنا ِمن طُغاٍة تَحَتنا انَقَبروا َحرَّ

ال َشأَن لِلَحرِب فيما يُظِهُروَن لنا
نا الَخَوُر الِم، ولكْن َمسَّ أَو لِلسَّ

َر الِقطُّ فينا باِسطًا يََدُه تََنمَّ
على البالِد، وصاَر الِقطََّة النَّمُر

وما يَزاُل ابُن آَوى بين ذاَك وذا
يَموُت ُزوًرا، ويَحيا، وهو ُمفتخُر

فقال: أَكَثرَت.. ُقل لي ما الجديُد؟
فُقلُت: اللُه يَشَهُد أَني َسوف أَخَتِصُر:

الحمُد لِلِه أنَّا ما نزال ُهنا
وما يَــزاُل بخيٍر ِمثلَنا الَخطَـــُر

والحمُد لِلِه أَنّا ال نُريُد ِسوى
ُحقوِقنا، فعلى َمن َسوف نَنَتِصُر!

بُح باسِم أَيلُوَل، واقَرأ ِسفَر َمن َسطَُروا
هِر يوًما َفجرُُه الَقَدُر بريشِة الدَّ

بُح باسِم أَيلُوَل، واصَدح بالنشيِد على
َسمعِ الزماِن فصيًحا أَيها الَوتَُر

بُح باسِمِه الَيوَم إنا الئُذوَن به
ِمّنا، َفأيلُوُل أَقَوى وهو ُمنكِسُر

أَيلُوُل لَيَس ابَن َسبعٍ راِعًفا َدَمُه
وال َضريًرا غريًبا نالَُه الِكَبُر

أَيلُوُل أَرٌض وَشعٌب، ِحينما الَتَقَيا
َفُر وُق والسَّ تََعانَقا، َفاسَتَقاَل الشَّ

أَيلُوُل ما زاَل بَيًتا لِلبيوِت، وُجمـ
ُهوريًَّة تََتساَوى ِعنَدها األَُسُر

لَم يَنكَِسر بَعُد، ُرغَم الحاِقِديَن، وهل
أَحَياُه إِالَّ لُُصوٌص باسِمِه اتََّجُروا!

شاُؤوا لُه اليوَم َخصًما ِمن بَِنيه وما
يَدُروَن كَم ِمن طُغاٍة َقبلَُه انَتَحُروا

لَن يَغلَِب الَيوُم َدهًرا َخلَفُه احَتَشَدت
مُع والَبَصُر كُلُّ الُمنى، وافَتَداُه السَّ

في َمقِعٍد ِمن ُقلوِب العاِشِقيَن لُه
َعرٌش، وفي كُلِّ زَنٍد ُدونه سقر.

يا أمَّ أمجادنا الكبرى ومولدنا.

في العالميَن أعزّاًء ميامينا

عذراً لسادِسِك العشريَن من وطٍن

قد َسوَّدْت وجهَه إحدى وعشرونا

صنعاُء مهُد أبي األحراِر كالحٌة

تشكو اإلمامَة من ثاني وتشكونا

قد أطلقْت آهها في كِل ناحيٍة

في كِل شبٍر يمانيٍّ براكينا

يا أيها الشعُب هل ترضى الرجوَع إلى

كهِف الضاللِة بالشيطاِن مسكونا

أَيصبُح القصُر كهفاً والبالُد دجى

ونوُر سبتمبِر األحراِر يهدينا

أبعُد بيِت حميِد الديِن من خطٍر

لم يبِق للشعِب ال دنيا وال دينا

أسماؤهم نُِسَبْت للديِن تخدعنا

إّن الواليَة في آِل النبيينا

ِمن آِل طه ويستعدوَن سنَتُه

وينكروَن على َمن قال آمينا

ِمن بيِت طه وهم في بيِتِه طعنوا

َمْن لم يصْن عرَض طه كيَف يحمينا

َمن يرفُض النوَر والصديَق صاحَبُه

فكيَف يقبُل بالتقوى تآخيينا

يا أَل هاشَم هل صارْت عشيرتكم

فرسيُة الجدُّ أم صرتم خوامينا

َل الهاشمُي األصُل نِسبتُه هل بَدَّ

أم إنكم كذبُة التاريخِ إيرانا

كُّفوا عِن اليمِن الميموِن كذبتكم

لن تنطِل أبداً نحُن الحوارينا

نحُن اليمانيَن أوُس اللِه خزرُجُه

والديُن والفقُه لم يولْد سوى فينا

سبتمبريوَن نحُن ليَس ثورتكم

إحدى الشياطيَن يا إيراُن تعنينا

نحُن أُولو السادِس العشريَن قاتلكم

فلن تعيدوا بإحداكم مآسينا

نحُن الزبيريُّ والنعماُن شاعرنا

لن نقبَل الضيَم يا أيوُب َغْنينا

إبُن األميِر وشوكاني العلوِم لنا

أئمُة الديِن هم بالحِق أفتونا

سلوا ابَن شوكاِن عن وصِف الولي وما

الذي قالُه فيكم.… أفيدونــا

مالزُم الكهِف أولى أم مكاتُبُه

ونورها يمــألُ األفاَق تبيينا

مصارُع الظلِم قد أبدْت مصارعكم

موتوا فسبتمبُر األمجاِد يُْحيينا

اقراء سفرَ 
من سطروا

موتوا فسبتمبر 
المجد يحيينا

أ/ يحيى الحمادي أ/ عبدالله فرحانحفيد الزبيري

إيماناً  تؤمن  عالمية  وثقافية  تاريخية  مدرسة  هناك 
بموهبته  البطل  الفرد  يصنعه  التاريخ  بأن  كامالً 
األبطال  هؤالء  فمثل  الخاصة؛  وعظمته  وعبقريته 
المتميزون أو الخارقون يمكنهم تغيير مسار األحداث 
اليوناني  الفيلسوف  وارسطو  وعصورهم،  بلدانهم  في 
الذي يعتبر أحد عظماء المفكرين يقف مع هذا الرأي 
ويدافع عنه بالقول: إذا وجد شخص في دولة ما يسمو 
أو يتميز على اآلخرين بالفضيلة والقدرة السياسية فإنه 
من غير االنصاف إطالقاً اعتبار ذلك الشخص فرداً من 
أنه يتميز  لغيره من األفراد في حين  الدولة ومساوياً 
عن غيره في الفضيلة والقدرة السياسية، وإن مثل هذا 
الشخص البطل يجب اعتباره مميزاً أو بطالً من البشر 
المؤرخون  يخصهم  أن  يجب  العظماء  األفراد  وهؤالء 

والدارسون بالكثير من التناول والتحليل.
صفة العظمة ترتبط بالشخص الذي يقوم بعمل معين 
إيجابي في  تأثير  يتبعه  قائم  يساهم في تغيير شيء 
هذه  عليه  تنطبق  شخص  كل  ويسمى  الناس  حياة 
لألجيال  عديدة  فوائد  يقدم  ألنه  بالعظيم  الصفة 
العديد من  الزمن ظهر  القادمة، وعلى مدى  البشرية 
هؤالء العظماء في البشرية الذين ساهموا في صناعة 
والعلماء  السالم  عليهم  والرسل  األنبياء  مثل  التاريخ 
والمفكرين والمخترعين والقادة الذين قدم كالً منهم 
فائدة معينة استفادت منها البشرية في عصرهم وفي 
العصور الالحقة، ولذلك فقد استحقوا أن تظل أسمائهم 
خالدة في صفحات التاريخ، ومن هؤالء العظماء الذين 
صنعوا التاريخ اليمني ثلة من القادة النجباء األحرار، 
عبدالمغني  محمد  علي  الشهيد/  بالذكر  منهم  نخص 
وادي  في  ولد  الذي  اليمنية  الثورة  ومفجر  مهندس 
وهو  أبــاه  وتوفى  1935م،  عام  إب  بمحافظة  بناء 
األب  حنان  مبكراً  فقد  ولذلك  عمره،  من  الرابعة  في 
في  وهو  الكريم  القرآن  وختم  أمه  كنف  في  وعاش 
له  تكريمي  حفل  عمل  وتم  عمره،  من  التاسعة  عمر 
بتلك المناسبة في قرية نيعان حضر هذا الحفل الوزير 
اإلمام  حكومة  في  وزيراً  كان  الذي  الكبسي  حسين 
فأعجب  نيعان  قريته  لزيارة  آتى  الذي  يحي،  الظالم 
كثيرا بعلي عبدالمغني وقد ساعده كثيرا في االلتحاق 

بمدرسة االيتام عند طلوعه الى صنعاء عام 1946م.
وعند قيام ثورة 48 التي لم يكتب لها النجاح وسيق 
معظم قاداتها إلى ساحات اإلعدام فتم في مدينة حجة 
قادتها  أحد  كان  الذي  الكبسي  حسين  الوزير/  إعدام 

جمال  أعدم/  كما  المغني،  عبد  علي  للشهيد  وراعياً 
التحرير بصنعاء )شرارة سابقاً( عام  جميل في ميدان 
1949م، وقد أثرت تلك اإلعدامات كثيرا في علي عبد 
المغني كونها طالت خيرة رجاالت اليمن ممن شاركوا 
المالمح  بدأت  الحادثة  تلك  ومنذ   48 انتفاضة  في 
الثورية تتكون في أعماق وتفكير شهيدنا البطل علي 

عبد المغني. 
الذكاء وعبقرياً  المغني شديد  وكان الشهيد علي عبد 
سابقاً لعصره فقد نبغ في مجاالت عديدة مثل الشعر 
على  حصل  وقد  األخرى،  والعلوم  والكتابة  والخطابة 
في  مظاهرة  وقاد  العامة،  الثانوية  في  األول  المركز 

صنعاء أثناء العدوان الثالثي على مصر.
الكلية  في  الثانية  بالدفعة  التحق  1958م  عام  وفي 
الحربية والتي عرفت فيما بعد بدفعة علي عبدالمغني، 
زمالئه،  بين  األول  الترتيب  على  حصل  تخرجه  وعند 
الحربية  الكلية  أقامته  الــذي  التخرج  حفل  وفــي 
بمناسبة التخرج ألقى الشهيد علي عبد المغني كلمة 
اإلمام  منح  التخرج  تسليم شهادات  وعند  الخريجين، 
الظالم/ أحمد حميد الدين: الشهيد علي عبد المغني 
القلم  هذا  أن  يومها  يدرك  يكن  ولم  الخاص،  قلمه 

الذهبي هو الذي سيصوغ أهداف الثورة اليمنية،
عبدالمغني  علي  الشهيد  بداء  الستينات  بداية  وفي 
أوساط مختلف  بالتحرك في  مع مجموعة من زمالئه 
ومثقفين  وعسكريين  تجار  من  المجتمع  شرائح 
الوطني  بالحس  يتمتعون  ممن  وغيرهم؛  ومشائخ 
الرافض للنظام الكهنوتي الجاثم على الشعب اليمني، 
في  واللقاءات  والمشاورات  تلك  كل  تمخضت  وقد 
ميالد تنظيم الضباط األحرار في ديسمبر عام 1961مم 
وقد  والتحرك،  للعمل  منهجاً  السرية  مبدأ  اتخذ  الذي 
وبعد  والحديدة،  تعز  إلى  السفر  دائم  الشهيد  كان 
علي  الشهيد  أجرى  األحــرار  الضباط  تنظيم  تأسيس 
العلماء  مع  وتواصل  عديدة،  اتصاالت  عبدالمغني 
الداخل  في  األحرار  كل  ومع  والمشايخ،  والمثقفين 
والخارج لألعداد للثورة من أجل العمل على اإلطاحة 

بأسوأ نظام كهنوتي ساللي عرفه التاريخ. 
المصرية  السفارة  بأعمال  القائم  الواحد  عبد  محمد 
للقيادة  رفعه  تقرير  في  قال  الفترة  تلك  في  بصنعاء 
عبدالمغني هو زعيم  إن علي  عام 1961م:  المصرية 
المعني  وهــو  اليمن،  في  ــرار  األح الضباط  تنظيم 
بالتخاطب والرد على االستفسارات التي تطلبها القيادة 

منه  فطلبت  األحــرار؛  الضباط  تنظيم  من  المصرية 
القيادة المصرية تنظيم وإعداد زيارة تتصف بالسرية 

للشهيد علي عبد المغني لمقابلة القيادة المصرية.
تعز  من  سفره  ومستغالً  1962م  عام  منتصف  وفي 
إلى مصر عن طريق  للحديدة سافر علي عبدالمغني 
ميناء المخاء عبر الباخرة مأرب وهناك التقى بالزعيم 
جمال عبدالناصر على متن سفينة حربية مصرية في 
البحر األحمر، وقد أعجب به الزعيم جمال عبدالناصر، 
ووعده  والقومي،  الوطني  وحسه  النيرة  وبأفكاره 
قيامها،  اليمنية عند  للثورة  والمساندة  الدعم  بتقديم 
وقد كانت هذه الزيارة بتنسيق وترتيب من قبل محمد 
عبدالواحد القائم باألعمال المصري في اليمن.. وبعد 
عودته من مصر فقد أعطته الزيارة دفعة قوية لألمام 
والمساندة  بالدعم  موعوداً  النظير  منقطع  وحماساً 
للثورة اليمنية من قبل القيادة المصرية، وبعد عودته 

تم تكثيف التواصل والتخطيط لقيام الثورة.
وفي 26 سبتمبر 1962م قامت الثورة اليمنية الخالدة 
القيادة  مجلس  في  عضواً  عبدالمغني  علي  وأصبح 
بيانها األول بخط يده، وقرأه عبر  الرئاسي، وقد صاغ 
يكن  لم  وألنه  الفسيل،  عبدالله  محمد  اإلذاعة  أثير 
يبحث عن منصب أو جاه فقد قاد حملة عسكرية إلى 
مأرب بداية أكتوبر 1962م، أي بعد قيام الثورة بأيام، 
دربه،  ورفاق  زمالئه  من  العديد  مع  استشهد  وهناك 
وقد قدم روحة ثمناً للتحرر من االستبداد ومن الحكم 
اليمنيين  على  جاثماً  ظل  والذي  الساللي  الكهنوتي 

ألكثر من 1200 عام.
اليمن  فقد  فبرحيلة  لليمن،  كبيرة  رحيله خسارة  مثل 
وآحد  البارزين  مناضليه  وأحد  عظمائه،  من  عظيم 
أنفسهم وأرواحهم ثمناً  الذين وهبوا  العظماء  آحراره 
لمواجهة الظلم والطغيان، وفي سبيل االنتصار للحرية 
البطل  الفارس  تتجلى عظمة هذا  ولكي  والجمهورية، 
الشهيد علي عبد المغني سنورد بعض ما قاله المؤرخون 
عن الشهيد أيقونة الثورة والجمهورية؛ فيقول المؤرخ 
أنه  الغليان  سنوات  كتابه  في  هيكل  الكبير  العربي 
أال  الناصر  عبد  جمال  الزعيم  عين  في  الدمع  ير  لم 
مرتين؛ األولى عند انفصال سوريا ومصر، والثانية عند 
سماعه بخبر استشهاد علي عبد المغني؛ والعميد يحي 
المتوكل في لقاء صحفي مع صحيفة االتحاد قال: إن 
تنظيم الضباط األحرار كان يتلقى األوامر من الشهيد 
فقد  السالل  عبدالله  المشير  اما  عبدالمغني،  علي 

الشهيد علي  ان  الصحفية  المقابالت  احدى  صرح في 
عنه  قال  وقد  اليمنية  الثورة  مهندس  هو  عبدالمغني 
اليمن  المصري في  السعودي  الصراع  البدر في كتاب 
للكاتب الدكتور محمد باديب ان »االنقالب العسكري 
الفعلي ضابط برتبة مالزم  في سبتمبر 62 كان قائده 

يدعى علي عبد المغني
الشهيد علي عبدالمغني ليس شارعاً في وسط صنعاء 
لكنه كان ثائراً ضد الظلم والطغيان وكان قائداً ملهماً 
من  عاماً   60 بعد  يتذكروه  الذين  اليمنيين  من  لكثير 
استشهاده وهذه هي حالة العظماء التي تخلد ذكراهم 
علي  الشهيد  عن  نتحدث  وعندما  البشر.  نفوس  في 
كونه  والجمهورية  الثورة  ايقونة  ونعتبره  عبدالمغني 
تعنيه  تكن  فلم  المتفردين  العظام  القادة  من  كان 
يتهافت  التي  وامتيازاتها  ووجاهتها  والقيادة  السلطة 
كونه  كان عظيماً  بل  اليوم  السياسيون  عليها  ويتقاتل 
كان ينشد تحقيق المثل والغايات النبيلة للثورة اليمنية 
من اجل رفع المعاناة عن الشعب والوطن واألمة فمنذ 
يعتبر  المتقدم  وعيه  كان  عمره  مقتبل  في  كان  ان 
هو  المتخلف  الساللي  الرجعي  ونظامها  االمامة  ان 
والمرض  والجهل  والتخلف  للمعاناة  الرئيسي  السبب 
شعبه  بقضية  آمن  فقد  اليمني  الشعب  ألبناء  والفقر 
الخيرين  كل  مع  يعمل  بأن  نفسه  على  وعداً  وأخذ 
من أبناء الوطن المؤمنين بعدالة القضية بغض النظر 
عن انتماءاتهم المناطقية والمذهبية على التحرر من 

الحكم اإلمامي الرجعي المتخلف. 
ال  وقــدرات  ومواهب  ومميزات  بسمات  الله  حباه 
بين  مميزاً  جعلته  األمور  تلك  كل  الكثير،  عند  تتوفر 
زمالئه، فقد كان يمثل وعياً سياسياً متقدماً، وكان مثاالً 
مناضلين  حوله  يجمع  أن  استطاع  فقد  زمالئه؛  لبقية 
من مختف شرائح المجتمع، وذلك ما مكنه من وضع 
الثورية  التغيير  لوسيلة  والتنظيمية  النظرية  األسس 
من  ذلك  نجد  األحــرار،  الضباط  تنظيم  في  المتمثلة 
خالل قراءة أهداف ومبادئ الثورة السبتمبرية الخالدة 
األهداف  فتلك  رفاقه،  وبمشورة  بيده  خطها  التي 
كفيلة  فإنها  تطبيقها؛  حال  وفي  وكاملة  شاملة  كانت 
بالعدل  يتسم  نظام جمهوري  ذات  مدنية  دولة  لبناء 
والمساواة والشفافية بدالً عن النظام الملكي الرجعي 

المستبد.

الشهيد علي عبد المغني أيقونة الثورة والجمهورية
م/حسام حسان عبدالمغني

ثورة 26 سبتمبر بسطور 
في عامها الستين

بالتزامن مع احتفاالت جماعة نكبة 21 سبتمبر 2014م فإننا 
اكتمال  بمناسبة  احتفاال  الخاصة  وبطرقنا  فعالياتنا  نحيي 
العقد ال6 لثورة الوطن المجيدة 26 سبتمبر الخالدة ونجدد 
ثوارها  نضاالت  مسار  على  والسير  ألهدافها  وفاء  عهد  لها 

وتجسيد مسيرتها الوطنية فكرا وثقافة وهوية.
السطور  ببعض  نعرج  الخالدة  السبتمبرية  المناسبة  وبهذه 
على تاريخ ثورة 26 سبتمبر 1962م بالحديث حول أهمية 
موجز  وبسرد  وتاريخية،  وطنية  كضرورة  سبتمبر   26 ثورة 
1962م،  اندالعها  عام  في  الثورة  نجاح  عوامل  أبرز  ألهم 
المحيطة بميدان  الظروف  وتسليط األضواء على بعض من 

الثورة عند اندالعها.
إلى  المحيط  من  إجماال  العربي  الواقع  لقراءة  وبالعودة 
الثانية  العالمية  الحرب  من  العالم  انتهاء  عقب  الخليج 
وعسكرية  سياسية  تغيرات  من  عنها  نتج  وما  1945م، 
دولية  أقطاب  وظهور  العالم  بلدان  لمعظم  وجغرافية 
جديدة.. سنجد معظم بلدان وشعوب الوطن العربي خالل 
غليان  تعيش  كانت  بانها  الماضي  القرن  خمسينات  عقد 
وفق  واالستقالل  للتحرر  يتطلع  هادر  قومي  ومد  ثوري 
استعادة  في  حقها  العربية  للشعوب  يكفل  قومي  مشروع 

حريتها وهويتها وتقرير مصيرها.
حريتها  لنيل  التواقة  الشعوب  هذه  أولى  اليمن  وكانت   
المستعمر  منها  سلبها  التي  سيادتها  واسترداد  باستقاللها 
دكتاتورية  من  حريتها  ونيل  اليمن،  جنوب  في  البريطاني 
وتسلط كهنوت الساللة الرجعية في شمال اليمن..  ولذا لم 
يكن أمام هذه األهداف المصيرية إال االختيار اإلجباري من 
في  استبساال  الثوري  النضال  لمشروع  اليمني  الشعب  قبل 
نيل الحرية وترجمة تلك األهداف نضاال عمليا في يوم الـ26 

من سبتمبر 1962م.
حطمت  شعبها  وإرادة  ثوارها  ببطوالت  التي  الثورة  تلك 
بالنظام  ممثال  الرجعية  كهنوت  ــوار  وأس وقــالع  حصون 
اإلمامي في شمال اليمن ولتنطلق بسرعة الريح لتدك أسوار 
اليمن  نالت  حتى  اليمن  جنوب  في  البريطاني  المستعمر 
األصيلة  القومية  العربية  هويتها  واستعادة  حريتها  ككل 
وبابل  مصر  أهرامات  ثوار  النضال  رفاق  فخر  بكل  لتعانق 
العراق ودمشق سوريا ومليونية الجزائر، ولترفد بدماء الثوار 
الجميع:  مع  وتهتف  العروبي  القومي  المد  مشروع  الزكية 
الثوري  وبفكرها  والقومية  الوطنية  بهويتها  العروبة  هنا 

التحرري.
ابتهاجا  المجيدة  سبتمبر   26 ثورة  إلى  مجددا  وبالعودة 
أهم  عند  الوقوف  علينا  المتوجب  فمن  انتصاراتها  بذكرى 
ولنوجزها  العام 1962م  في  الثورة  لنجاح  الرئيسة  العوامل 
باختصار شديد على قسمين رئيسيين عوامل داخلية وعوامل 

خارجية:
 تمثلت أبرز العوامل الداخلية باآلتي:

تترجم  والذي  الملكية  الحكم  منظومة  داخل  االنقسام   1-
عمليا في انقالب 48 بقيادة عبدالله ابن الوزير وبعض رفاقه 
اإلمام  بسلطة  اإلطاحة  الثورية  حركتهم  من  أرادوا  الذين 
يحيى وآل حميد الدين واستبدالها بسلطة ابن الوزير وفق 
نظام )الملكية الدستورية(، والتي انتهت باإلعدام والسجن 
لعدد من ثوارها بعد مقتل اإلمام يحيى حميد الدين وتولى 

الحكم خلفا له ابنه أحمد.
وشخصيات  والمفكرين  واألدباء  الضباط  من  عدد  تأثر   2-
الرائدة في  والثورية  التحررية  القومية  بالحركات  اجتماعية 
بعض البلدان العربية وارتباطها فكريا بحركات المد القومي 
أبرزها  ومن  وغيرها  والعراق  مصر  في  السياسية  وتياراته 

»الناصري والبعثي واالشتراكي«.
وبالتوازي أيضا لالرتباط القومي واالشتراكي كحركات يسارية 
اشتراكي  قومي  فكرها  جمهورية  مساراتها  تحررية  ثورية 
الجمهوري  للمسار  مغاير  ديني  عقائدي  توجه  للبعض  كان 
التوجه بتنظيم  القومية؛ ارتبط بعض هذا  ومعادي للثورية 
جماعة اإلخوان تنطلق ثوريتها من مبادئ تصحيح الملكية 
في إطار مشروع أقامة الخالفة اإلسالمية تحت قيادة تنظيم 
للحركة  امتداد  سلفية  بتيارات  ارتبطت  وأخــرى  اإلخــوان 

الوهابية.
-3 تمرد بعض القيادات القبلية نتيجة صراع اإلمامة مع بعض 

القبائل واستهداف النظام بعض الشيوخ.
التنويرية  واالتحادات  والتنظيمات  الحركات  إنشاء   4-
المنتجة  العسكرية  والمدارس  واألدبية  والفكرية  السياسية 

للوعي التحرري والثوري المنفتح على العالم.

مصر  إلى  وخصوصا  الخارج  في  للدراسات  االبتعاث   -5
والعراق.

أما العوامل الخارجية فتتمثل أبرزها باآلتي:
التي أدت إلى  الثانية  العالمية  المباشرة للحرب  النتائج   -1
العالم  خارطة  في  والفكري  والسياسي  الجغرافي  التغيير 
السوفيتي  االتحاد  ككل، وظهور أقطاب دولية جديدة مثل 
العالمي  التغيير  لهذا  كان  األمريكية  المتحدة  والواليات 
في  إيجابا  أسهمت  والثقافة  الفكر  على  كبير  تأثير  الجديد 

دعم الحركات التحررية والثورية.
مثل  والحريات  الحقوق  تبنت  دولية  تكوينات  تشكيل   -2
عصبة األمم ثم األمم المتحدة والجامعة العربية، وبالتزامن 
السياسية  الدولية  والتحالفات  األحالف  من  عدد  بروز  مع 
وحلف  الرأسمالي،  األطلسي  كحلف  والثقافية  والعسكرية 
على  عملت  االنحياز  عدم  حلف  ثم  االشتراكي،  وارســوا 
والسباق  األيدلوجية  ومشاريعها  الفكرية  نظرياتها  تسويق 

على استقطاب الشعوب.
الثوري  المد  المباشر لليمن من قبل  الثوري  3- االستهداف 
إطار  في  عبدالناصر  جمال  وزعيمها  مصر  بقيادة  العربي 
االستعمار  لمواجهة  العربي  القومي  التحرر  مشروع 

الرأسمالي واألنظمة الرجعية.
العوامل  ضمن  ــرز  واألب الرئيسي  هو  العامل  هذا  ولعل 
لثورة  اإلعداد  في  جدا  كبير  بقدر  ساهمت  التي  الخارجية 

26 سبتمبر ونجاحها.
مصيرية  معركة  اليمنية  الثورة  من  عبدالناصر  جعل  حيث 

لتحقيق عدد من األهداف، وأبرزها:
-خطوة متقدمة في مشروع الوحدة العربية من خالل توغل 
والخليج  العربية  الجزيرة  قلب  في  العربي  القومي  المد 
وجنوب شرق آسيا والتعويض عن خسارة انفصال سوريا عن 

الجمهورية العربية المتحدة.
البحر األحمر وخصوصا  -تأمين الظهر المصري على امتداد 
في  مصر  يمكن  وبما  1956م،  السويس  قناة  تأميم  بعد 
بالممرات  التحكم  الغربي  االستعمار  ضد  القومية  معركتها 

البحرية في باب المندب وقناة السويس.
البريطاني  االستعمار  خاصرة  في  قاصمة  ضربة  توجيه   -

المحتل لجنوب اليمن.
-تطويق دول الخليج وتحديدا المملكة السعودية التي كانت 
اليسارية  والتيارات  القومي  المشروع  ضد  معاركها  تعتبر 
معركة مصير. وبقدر ما كانت العوامل الخارجية سببا رئيسا 
لنجاح ثورة 26 سبتمبر 1962م؛ فلقد كانت أيًضا عديد من 
النتكاسات  رئيسا  وسبًبا  كبير،  تأثير  لها  الخارجية  العوامل 

مشروع ثورة 26 سبتمبر.
ولعل أبرزها تتمثل في المملكة السعودية التي رمت بكل 
ثقلها في اليمن إلفشال ثورة 26 سبتمبر، ولتنتهي من ذلك 
مصر،  في   67 انتكاسة  مستغلة  1967م  نوفمبر   5 بانقالب 
وانشغال القيادة المصرية والجيش المصري بنتائج النكسة 
فلول  مع  وسياسية  عسكرية  اتفاقات  لعقد  ذهبية  فرصة 
الموالية لإلمامة وجماعات عقائدية  القبائل  اإلمامة وبعض 
لتشكيل  المسلمين  اإلخوان  جماعة  بتنظيم  ارتباط  ذات 
تحالفات مبنية على أسس التقاسم والنفعية للسلطة والثروة 
لتدشين معاركها نحو العاصمة صنعاء لإلطاحة بسلطة قيادة 
تنظيم الضباط األحرار، ولتأتي بديال عنها بسلطة التحالفات 
الرأسمالي  المشروع  إطار  في  اإلخوانية  القبلية  اإلمامية 
الدولي لمواجهة التيارات الثورية القومية واليسارية، كهدف 
المخاطر  من  والنفطي  السعودي  الظهر  لتأمين  استراتيجي 

اليسارية.
لثوريتها  المعادية  التحالفات  تلك  كل  رغم  سبتمبر  ولكن 
ونظامها الجمهوري استمرت في النضال وجعلت الجمهورية 
حقيقة ثابتة وراسخة وانتصرت بفعل نضج أجيالها، وطبعت 
السعودي والخليجي والمصري  الجوار  وطورت عالقاتها مع 
نجاحاتها  تتوجت  حتى  للجميع  التطمينات  وقدمت  معا، 
وحدة  بتحقيق  المجيد  والقومي  الوطني  هدفها  بتحقيق 
ثورة سبتمبر  مايو 1990م، وتمكنت  الـ 22 من  اليمن في 
من غرس مفاهيم ثوريتها في أعماق الوجدان داخل صدور 
التي  السبتمبرية  الهوية  طمس  محاوالت  وما  اليمنيين.. 
تسعى اليوم بقايا فلول اإلمامة وأشالء الساللية الرجعية إال 
محاوالت لصناعة الوهم وهي حتما إلى زوال.. المجد لثورة 
األحرار  للمناضلين  والنصر  ثوارها  لكل  والمجد  26 سبتمبر 
العظيمة،  واكتوبر  المجيدة  سبتمبر  خطى  على  السائرين 

والرحمة والخلود لكل الشهداء األبرار.



صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا٣٠ صفر ١٤٤٤ هـاالثنين ٢٦ ايلول ٢٠٢٢ م
اإلخراج الصحفي: مروة محمود الصف الضوئي: أحمد جبر رئيس التحرير: األستاذ / عمر الشلح  

أخطبوط صغير إلى متوسط   الحجم بطول 100 مم )4 بوصات( ويبلغ طوله 
اإلجمالي حوالي 300 مم )12 بوصة(، يبلغ طول ذراع أخطبوط جوز الهند 
من 2 إلى 3 أضعاف طول الوشاح ويوجد حوالي 150 مصاصة على كل ذراع 

عادي، يزن أخطبوط جوز الهند حوالي 400 جرام.
من  الهندي،  المحيط  مياه  تسكن  التي  االستوائية  ة  ي المائ األنواع  من  يعتبر 
ديربان، جنوب إفريقيا، إلى البحر األحمر، الهند، جنوب شرق آسيا، تايوان، 
الفلبين، واليابان، وكذلك شرقًا إلى شمال شرق أستراليا؛ يفضل المياه الساحلية 
الضحلة، ويسكن في الغالب في قاع البحر الرملية أو الموحلة، كثيراً ما يوجد 
في الخلجان والبحيرات والخلجان، يقوم ببناء عرينه من المحار، وقشور جوز 
الغسق  اإلنسان،  صنع  من  المهملة  األشياء  من  رها  وغي والزجاجات،  الهند، 

والفجر هما ساعات النشاط، يتغذى على سرطان البحر والمحار والجمبري.
يمكن أن يكون لون أخطبوط جوز الهند بنيًا ليتناغم مع بيئته، نمط جسمه 
األكثر تميزًا هو خلفية أرجوانية مع خطوط متفرعة أرجوانية بنية داكنة تأخذ 
عرضي  رأس”  “قضيب  له  مصفرًا..  القمع  يكون  ا  م عادة  الوريد،  نمط خط 
ضيق وزوج من البقع البيضاء الموجودة على الوشاح الظهري؛ بالنسبة لنحت 
الجلد، يحتوي على أربعة حواف جلدية طولية على شكل ماسي على الوشاح 
هي  له  تميزًا  األكثر  السمة  عين،  كل  فوق  بيرة  ك واحدة  وحليمة  الظهري 
مصاصاته، تكون الشفرات من األبيض إلى الوردي وتبرز حًقا مقابل الحدود 

ذات اللون البني الغامق إلى األسود على طول حافة أذرعها.

أخطبوط جوز الهند

يقع أجمل شاطئ رملي أسود في العالم في أيسلندا، ويطلق عليه اسم 
رينيسفجارا، وهو من أشهر وأروع الشواطئ في العالم، ويتميز بجماله 
البري ومشاهده الدرامية؛ حيث تتكسر الموجات الصاخبة من المحيط 
بين  األطلسي فوق رماله بقوة هائلة، وتم تصنيفه في عام 1991م من 

أجمل عشرة شواطئ غير استوائية في العالم.
من  طبيعي  مدرج  في  التواجد  رينيسفجارا  شاطئ  على  الوقوف  يشابه 
المياه البيضاء النقية، وال يقتصر جمال الشاطئ على موسم واحد خالل 
القوى  حفرته  ضوء،  وأي  فصل  أي  في  الجمال  عظيم  مكان  فهو  العام، 
الشاطئ  جمال  ويكمن  الرائعة؛  الجزيرة  هذه  شواطئ  على  الطبيعية 

والمياه  لألمواج  البيضاء  والرغوة  السوداء  الرمال  بين  المثالي  بالتباين 
الزرقاء الكريستالية للبحر، وقد حمل الشاطئ اسم رجل ثري نرويجي كان 

أول مستوطن في هذه المنطقة.
تتزين معظم شواطئ العالم بالرمال الذهبية أو البيضاء اللون، في حين 
نرى أن الشواطئ السوداء أكثر ندرة بسبب تفاصيل تشكيلها؛ حيث يعود 
السبب في ذلك إلى تآكل الصخور وتحولها إلى شظايا صغيرة. ويتكون 
شاطئ رينيسفجارا من صخور بركانية شديدة التآكل تعرف باسم الصخور 
النارية المتطفلة، والتي تكون سوداء لكونها تشكلت من الحمم المبردة 

التي تتحول إلى اللون األسود عندما تبرد وتتصلب.

شاطئ الحزن األنيق

البنسيلني
الصدفة كانت سبب اكتشاف أكثر االكتشافات إنقاذ للبشرية؛ 
العالم االسكتلندي »ألكسندر فلمنج« عن معمله  فحين غاب 
عام 1928م لقضاء ُعطلة ثم عاد، كان قد ترك أطباق بكتيريا في 
البكتيريا في األطباق لم يَكن منتظًما،  معمله، فوجئ أن نمو 
يبدو أن هناك شيئًا ما قد ثبَّط هذا النمو، إنها فطريات دخيلة ال 
تنتمي لهذا الوسط؛ وبفحصها تبيَّن إنها فطريات »بنيسيليوم«، 
على  صراعها  في  الفطريات  هذه  أن  بعد  فيما  فلمنج  عرف 
الموارد،  على  لتستحوذ  ُمنافسيها  لقتل  ُسموًما  تُنتج  البقاء 
قتلت  التي  المادة  هذه  استخالص  من  الحًقا  فلمنج  وتمكن 

البكتيريا ليُصبح البنسيلين أول مضاد حيوي عرفته البشرية.

إذا  اإلنسان  لجسم  يحدث  ماذا  تعلم  هل 
أكل التين والزيتون معاً؟ قال الله تعالى في 
الرحيم:  الرحمن  الله  بسم  الكريم،  كتابه 
وهذا  سينين،  وطور  والزيتون،  »والتين 
البلد األمين، لقد خلقنا اإلنسان في أحسن 
تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إال الذين 
غير  أجر  فلهم  الصالحات  وعملوا  آمنوا 
ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله 

بأحكم الحاكمين«.. صدق الله العظيم.
السورة  هذه  معنى  في  يوًما  فكرت  هل 
العظيمة، ولماذا أقسم الله بالتين والزيتون 
بخلق  القسم  هذا  ارتباط  ولماذا  مًعا، 
لم  منا  الكثير  تقويم؟  أحسن  في  اإلنسان 
أكل  من  الرائعة  والفوائد  المعاني  يتدبر 
التين والزيتون معا، ولكن بعد إجراء دراسة 
حول فوائد أكل التين فقط، أو أكل الزيتون 

كثيرة  لفوائد  العلماء  يتوصل  لم  فقط، 
فوائد  أهم  فمن  خلطهما؛  بعد  إال  تذكر، 

وتأثير أكل التين والزيتون معا، هي:
يزيد  الـــدم٬  فــي  الكولسترول  “خفض 
نضرة  على  يساعد  النساء،  عند  األخصاب 
حالة  في  دائماً  ليصبح  اإلنسان؛  جسم 
أعــراض  ــة  إزال على  تعمل  الشباب؛  من 
الشيخوخة، التمثيل الغذائي، يساعد خاليا 
الجسم على أداء عملها بشكل جيد، تعطي 
الجسم القدرة على العمل، يعالج الضعف 
القلب، ضبط  تقوية  الرجال،  الجنسي عند 

النفس.
المسؤولة  المادة  هي  الميثالونيدز:  مادة 
حالة  في  دائما  ليصبح  الجسم  نضارة  عن 

من الشباب.
ويقوم المخ بإفراز هذ المادة من سن 15 

سنة إلى سن 35 سنة ثم تقل نسبة إفراز 
هذه المادة بعد سن الـ40؛ هل تفكرت في 
هذا القسم بالتين والزيتون وارتباطه بخلق 

اإلنسان في أحسن تقويم؟
المادة  إن  يقول:  الياباني  البحث  فريق 
التين  في  الموجودة  الميثالونيدز  الفعالة 
مع  بخلطها  إال  فعال  تأثيرها  يكون  ال 
التي  والنسبة  الزيتون؛  في  التي  المادة 
واحدة  تين  حبة  نتيجة هي  أفضل  تعطي 
ذكر  التين  أن  والغريب  زيتون،  حبات  و7 
في القرآن مرة واحدة أما الزيتون فذكر 6 
حيث  مبهمة  واحدة  ومرة  صريحة  مرات 
تخرج  »وشجرة  وتعالى:  سبحانه  الله  قال 
وصبغ  بالدهن  تنبت  سيناء  طــور  من 

لآلكلين«، فسبحان الله العظيم.

عجائب التني والزيتون
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